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MEDO 
“Tenho medo de acender e medo de apagar 

Tenho medo de esperar e medo de partir 
Tenho medo de correr e medo de cair 
Medo que dá medo do medo que dá” 

O medo é uma linha que separa o mundo 
O medo é uma casa aonde ninguém vai 

O medo é como um laço que se aperta em nós 
O medo é uma força que não nos deixa andar 

Tenho medo de gente e de solidão 
Tenho medo da vida e medo de morrer 

Tenho medo de ficar e medo de escapulir 
Medo que dá medo do medo que dá 

Tenho medo de parar e medo de avançar 
Tenho medo de amarrar e medo de quebrar 

Tenho medo de exigir e medo de deixar 
O medo é uma sombra que o temor não desvia  

O medo é uma armadilha que pegou o amor 
O medo é uma chave, que apagou a vida 

O medo é uma brecha que fez crescer a dor 
Medo de olhar no fundo 

Medo de dobrar a esquina 
Medo de ficar no escuro 

De passar em branco, de cruzar a linha 
Medo de se achar sozinho 

De perder a rédea, a pose e o prumo 
Medo de pedir arrego, medo de vagar sem rumo 
Medo estampado na cara ou escondido no porão 

O medo circulando nas veias 
Ou em rota de colisão 

O medo é do Deus ou do demo 
É ordem ou é confusão 

O medo é medonho, o medo domina 
O medo é a medida da indecisão 

Medo de fechar a cara 
Medo de encarar 

Medo de calar a boca 
Medo de escutar 

Medo de passar a perna 
Medo de cair 

Medo de fazer de conta 
Medo de dormir 

Medo de se arrepender 
Medo de deixar por fazer 

Medo de se amargurar pelo que não se fez 
Medo de perder a vez 

Medo de fugir da raia na hora H 
Medo de morrer na praia depois de beber o mar 

Medo... que dá medo do medo que dá 
Medo...que dá medo do medo que dá”. 

            
         

Lenine (compositor/ cantor) 
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RESUMO 

SANTOS, Jéssica Janete Novais. Medo de Quedas em Idosos do Núcleo da Unidade 
Básica de Saúde João da Silva Vizella, 2012. Dissertação (Mestrado Acadêmico em 
Ciências do Cuidado em Saúde) - Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012. 

O envelhecimento da população brasileira, recebeu influências do fenômeno da 
transição demográfica e a partir dos dados censitários disponíveis já encontramos 
números semelhantes ao de países desenvolvidos. Com isto aumentaram as 
preocupações com as comorbidades. As quedas dos idosos são consideradas como um 
dos grandes problemas dos que envelhecem e investigar as quedas dos idosos foi a 
proposta deste estudo que investigou os idosos que frequentavam as oficinas propostas 
no projeto Vida Saudável que ocorreram na Unidade Básica de Saúde João da Silva 
Vizella. A literatura indica como preditor de queda o medo que as mesmas causam, que 
tanto pode ocorrer pós uma queda, como também sem a pessoa reconhecer a existência 
de uma queda importante na sua vida. O objetivo geral do estudo foi o de estudar a 
relação medo e quedas. Utilizou-se como metodologia a aplicação de uma escala 
denominada FES-I Brasil que investiga a autoeficácia em executar determinadas tarefas, 
e de uma análise de conteúdo das entrevistas realizadas com as 15 participantes que se 
dispuseram a participar do estudo. No capítulo 1 discutimos a fundamentação que deu 
suporte a investigação, na sequência, no capítulo 2, apresentamos as opções 
metodológicas, descrevemos a forma como se estruturou a pesquisa e a coleta dos 
dados. No capítulo 3 apresentamos a análise dos dados coletados: encontramos uma 
medida central através da mediana, sem no entanto, sermos capazes de dizer se quem 
cai mais é quem tem mais medo; dito de outra forma, quem têm menor autoeficácia. No 
grupo investigado todos apresentaram quedas importantes e o medo das quedas em 
maior ou menor grau esteve presente no discurso das entrevistadas. A partir da análise 
do conteúdo das entrevistas pode-se conhecer melhor sobre as quedas do grupo. 
Categorias serviram para dialogar com as entrevistas e uma delas não prevista, veio a 
ser a da “fé como justificativa”, procurou minimizar o problema, desta forma, 
controlando a emoção expressa pelo sentir medo que acompanhou o grupo investigado. 
Apresentamos nas nossas considerações finais a relação das quedas que acontecem com 
os idosos e o sentimento de medo que as mesmas provocam entre as participantes da 
UBS-Vizella. 

 

 

 

 

 

Palavras chaves: Idoso; Quedas; Medo de Queda; Autoeficácia 
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ABSTRACT 
 

SANTOS, Jéssica Janete Novais. Fear of Falls in Elderly of the Center of Basic Unit 
João da Silva Vizella, 2012. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado 
em Saúde) - Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2012. 

The aging population, has been influenced by the phenomenon of demographic 
transition and from the census data available since we found similar numbers to that of 
developed countries. With this raised concerns with comorbidities. Falls in elderly are 
regarded as one of the major problems of aging and to investigate the falls of the elderly 
was the purpose of this study investigating the elderly who attended the workshops 
proposed in the Vida Saudável Project which occurred in the Basic Health João da Silva 
Vizella. The literature indicates the decline as a predictor of fear that they cause, which 
may occur either after a fall, but no one recognized the existence of a significant drop in 
his life. The overall objective of the study was to study the relationship fear and falls. 
Was used as a methodology to apply a scale called FES-I Brazil that investigates the 
self-efficacy in performing certain tasks, and a content analysis of interviews with 15 
participants who were willing to participate. In chapter 1 we discussed the rationale that 
has supported the research, following, in Chapter 2, we present the methodological 
options, we describe the way they structured the research and data collection. In chapter 
3 we present the analysis of data collected: find a measure through the center median, 
without however being able to say whether those who fall is over who has more fear, in 
other words, who have lower self-efficacy. In the group investigated all showed 
significant falls and fear of falls in greater or lesser degree was present in the discourse 
of the interviewees. From the analysis of the interviews one can know better about the 
falls of the group. Categories used to dialogue with the interviews and one not 
envisaged, became the "faith as a justification," sought to minimize the problem, 
thereby controlling the emotion expressed by the fear that accompanied the group 
investigated. We present our final considerations in the relationship of falls that occur 
with the elderly and the feeling of fear that they cause among the participants of the 
UBS-Vizella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keyword: Elderly; Falls; Fear of Falling; Self-efficacy 
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INTRODUÇÃO 

 

Na medida em que se passou a considerar o aumento quantitativo da população 

idosa como um problema, aliado ao fato do aumento proporcional deste segmento, 

passou-se a dar uma maior importância a uma série de agravos à saúde, que sempre 

existiram, mas não com tanta intensidade e gravidade, como hoje têm sido as quedas de 

idosos. Os riscos de consequências mais graves após uma queda são bastante 

significativos quando se trata de adultos mais idosos e este fato aumenta na medida em 

que aumenta a idade do grupo observado. Em 2001 a Sociedade Geriátrica americana 

(AGS) em conjunto com outras associações importantes estabeleceram um conjunto de 

diretrizes visando à melhor compreensão do que envolve as quedas que acontecem com 

idosos (American, 2001). Mais recentemente este documento veio a ser revisto pelas 

mesmas associações e reforçou-se o que já havia sido proposto e ampliou-se o grau de 

preocupação com a temática incluindo novas recomendações ao documento (American, 

2010). Reduzir o risco das quedas que ocorrem com indivíduos mais velhos é 

considerado como um objetivo importante da saúde pública (SATTIN, 1992

 A amplificação do problema das quedas por ser mundial levou também os 

países francófonos que já têm dados demográficos importantes, a realizarem seminário 

visando a discutir o assunto e teve também como encaminhamento a elaboração do que 

ficou denominado como o referencial de boas práticas no que toca a prevenção deste 

acidente que são as quedas (RÉSEAU, 2005)

). 

1

A compreensão deste problema e consequente gravidade fez com que no início 

deste novo século passassem a existir em nosso país programas especificamente 

voltados para a prevenção de quedas (ALVES JUNIOR, 2001). A repercussão deste 

acidente no Brasil levou mais recentemente o Ministério da Saúde brasileiro a 

.  

                                                
1 Foi estabelecida uma rede para estudar o assunto envolvendo a França, Bélgica, Quebec e Suíça, e uma série de reuniões se 
estabeleceram no sentido de avançar o que já era feito no campo da prevenção e dos programas que eram postos a disposição. O 
foco central visava sugerir recomendações em que se privilegia a prevenção das quedas com  recomendações que pudessem servir a 
programas de prevenção de quedas.  
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considerar as quedas como questão de saúde pública, mais especificamente, como se 

estivéssemos diante de uma epidemia (BRASIL, 2011).  

Quando se observam as recomendações, somadas as que é proposto nos 

programas, constata-se a compreensão de que as intervenções devem considerar a 

multifatoriedade das quedas, o que de certa forma dificulta, mas não impede a 

elaboração das pesquisas que tematizam a questão das quedas. Procurando superar esta 

multifatoriedade são propostas estratégias que passam por intervenções no meio 

ambiente, seja na sua residência, como externamente à mesma, e no indivíduo, seja na 

sua saúde, como em seus comportamentos.  

A prática de atividades físicas regulares contribuem para a manutenção e para a 

melhora de determinadas qualidades físicas, principalmente daquelas que, quando estão 

comprometidas, influem nas quedas daqueles que são mais propensos a cair, que são os 

adultos com mais idade2

Enquanto profissional que atua no campo da fisioterapia, na minha experiência 

profissional percebi a necessidade de me aprofundar na temática de quedas já que elas 

eram bastante recorrentes nos meus atendimentos. Isto se verificava com maior 

frequência quando se tratava de pessoas mais idosas, e em especial, com muitas pessoas 

que vinham de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Na sequência do 

tratamento para sua recuperação, muitas destas pessoas procuravam meus serviços 

profissionais para reabilitação. O processo de deambular apresentava-se a mim como 

um importante desafio visto que pela sua funcionalidade ele possibilita o retorno do 

indivíduo a uma vida social que invariavelmente necessitará da sua locomoção. Neste 

particular, considero esta a etapa mais desafiadora do processo, já que estar em 

. Outra estratégia, visando a diminuir o risco de quedas tem 

como foco alterar o comportamento do indivíduo com o objetivo de melhorar a sua 

‘autoeficácia’, que neste estudo será abordada a partir da sua relação com o medo de 

quedas, considerada como uma emoção que em alguns casos pode contribuir para um 

envelhecimento mal sucedido e apontado como um preditor de causa de quedas.  

Para Tennstedt (1998), a autoeficácia melhora os desfechos da saúde, 

contribuindo para a vida daqueles que envelhecem. Compreender o mecanismo que vai 

influir no medo de quedas merece ser estudado, uma vez que, considerada enquanto 

uma síndrome, ela acaba por diminuir as possibilidades de sociabilidade, isolando os 

idosos em suas moradias, causando inatividade e novos episódios de quedas. 

                                                
1Neste trabalho consideraremos de forma semelhante os termos: ’idoso’ ,`velho’, ‘adulto idoso’ ou `adulto com mais idade´. 
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movimento requer determinadas qualidades físicas que quando comprometidas, podem 

levar alguém a cair.  

O processo de reabilitação pode ser compreendido em diversas etapas que 

resumidamente seriam: uma passagem do estar deitado para sentar; estar sentado para 

ficar de pé; estar de pé para andar com os equipamentos auxiliares à marcha; andar sem 

equipamento (PERRY, 2004). No processo de minhas intervenções, percebi que era 

bastante recorrente o medo de uma possível queda. Este fato se dava mais na medida em 

que as pessoas passavam a se tornar mais independentes, o que significava ter mais ou 

menos confiança na sua capacidade funcional e, por conseguinte, também em relação ao 

terapeuta. Consultando a literatura verifiquei que este sentimento de vir a cair ou de ter 

uma recidiva, já era categorizado como ‘medo de quedas’ ou ‘síndrome pós-queda’. 

Considerei a importância do fato e a necessidade de estudar mais o assunto, daí a minha 

busca do aprofundamento da minha formação e depois da minha inserção no campo da 

investigação. 

No ano de 2009 fui admitida como aluna no curso de pós-graduação 

Especialização em ‘Geriatria e Gerontologia Interdisciplinar’, na Universidade Federal 

Fluminense (UFF). Neste curso recebi orientação da Profa. Eliana Afonso Salles, que, 

como eu, tem a mesma formação, graduação em fisioterapia. Foi no segundo semestre 

de 2009, ao terminar o curso de especialização que tomei contato com as linhas de 

pesquisa do Prof. Dr. Edmundo de Drummond Alves Junior, que coordena o Grupo de 

Pesquisa Envelhecimento e Atividade Física (GPEAF). No GPEAF há um interesse 

peculiar com relação ao processo do envelhecimento e as quedas de idosos, incluindo aí 

a sua prevenção que também está presente nas suas linhas de pesquisa. Ao apresentar 

meu interesse em estudar esta problemática, fui convidada a frequentar as atividades do 

GPEAF, primeiro como participante do grupo de estudos e, posteriormente, vim a ser 

incluída na categoria de pesquisadora, já que o estudo das quedas e o medo provocado 

pelas mesmas passaram a ser o foco de meus interesses investigativos.  

A partir deste momento passei a ter um contato mais formal com as atividades 

de pesquisa e extensão do GPEAF e em especial com os idosos que participavam de um 

dos projetos de extensão cujo título é auto explicativo: ‘Prev-Quedas’, que tem como 

subtítulo ‘Prevenindo as quedas hoje evitará que o próximo a cair seja você’ (ALVES 

JUNIOR, 2001).  
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Como projeto de extensão, o projeto Prev-Quedas existe há dez anos e se integra 

ao sentido pleno do que deve ser uma universidade, já que a ele estão integrados os três 

pilares de uma universidade: ensino, pesquisa e extensão. Minha presença neste espaço  

me propiciou novas reflexões com relação a esta motivação inicial que foi a de estudar o 

medo de quedas. O responsável pelo projeto considera o ano de 2007 como aquele que 

possibilitou sua ampliação e consequente expansão pois, ele sai dos muros da 

universidade e passa a se desenvolver como uma das oficinas que acontecem em 

diversos núcleos de um novo projeto em que a UFF, através do GPEAF, mantém 

convênio com a Secretaria de Esporte e Lazer das Cidades (PELC) do Ministério dos 

Esportes (ME). Trata-se do ‘Vida Saudável em Niterói e São Gonçalo (VS- NSG)’3

A partir dos conhecimentos adquiridos no decorrer do curso, a minha 

aproximação com a discussão do cuidado e a participação no grupo de pesquisa com as 

contribuições do GPEAF aprofundamos os questionamentos que vieram a se 

transformar neste projeto de pesquisa que aqui introduzimos. A dissertação está assim 

organizada: no capítulo 1 apresentaremos a fundamentação teórica que deu suporte às 

principais reflexões teóricas; no capítulo 2 discutimos as opções metodológicas que 

nortearam o estudo; no capítulo 3 os dados coletados foram analisados e discutidos 

tendo em vista o que se propôs na metodologia; finalmente no capítulo 4, concluímos, 

apresentando as questões que sugerimos para novos estudos. Acompanham esta 

organização as referências bibliográficas que foram trabalhadas na parte textual e a pós-

textual contendo os anexos e apêndices.  

Como questão norteadora, postulamos a seguinte indagação: quem cai com mais 

regularidade, é quem tem mais ou menos medo de queda? ‘O medo de cair em pessoas 

consideradas idosas’ veio a ser o objeto central tratado nesta pesquisa. 

, que 

inclui o espaço associativo onde sugeri estabelecer minha investigação com relação ao 

medo de quedas. Na sequência da minha atuação no GPEAF fui convidada para atuar na 

oficina de prevenção de quedas, onde pude pôr em prática uma intervenção 

fundamentada na metodologia sugerida na ementa do projeto. Neste ínterim, passei a 

preparar o projeto de pesquisa que me possibilitou ser admitida no ano de 2010 no curso 

de Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde (MACCS) da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa da UFF.  

                                                
3 Nos 10 núcleos que foram sugeridos pelo coordenador técnico, Prof. Dr. Edmundo de Drummond Alves Junior, a prevenção de 
quedas está presente na oficina do mesmo nome, que se desenvolve seguindo os princípios traçados no GPEAF e que deram suporte 
ao Projeto Prev-Quedas (ALVES JUNIOR, 2001; 2007; 2009; 2010). 
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Passou a ser o objetivo principal: compreender a relação do medo de queda com 

a autoeficácia, investigando idosos que vivem em comunidade, considerados 

independentes e que são frequentadores do Núcleo Unidade Básica de Saúde João da 

Silva Vizella (UBS-Vizella)4

• Identificar a prevalência do medo de cair dos idosos participantes do Núcleo 

UBS-Vizella; 

, que está situado no bairro do Barreto, Município de 

Niterói.  

Como objetivos específicos, quatro se desdobram do geral:  

• analisar através da Escala FES-I quais idosos participantes do Núcleo UBS- 

Vizella têm medo de cair; 

• discutir a associação entre medo de cair e as quedas ocorridas com os idosos 

participantes do Núcleo da UBS-Vizella;  

• descrever quais foram as consequências ocorridas após um episódio de queda, 

vivenciado pelos idosos frequentadores do Núcleo UBS-Vizella.  

                                                
4 A partir da inserção do GPEAF e do Instituto de Educação física no projeto do Ministério da Saúde denominado Pró-Saúde desde 
o ano de 2010 esta UBS passou a ser um dos núcleos do VS-NSG. 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

Este capítulo tem como objetivo discutir a fundamentação que dá suporte à 

investigação. Inicialmente abordamos a Teoria da Atividade, que marcou 

consideravelmente as políticas de modo de vida para os idosos que vieram a se 

estabelecer a partir da metade do século XX. Os que a defendem e têm seguido o que 

preconiza a teoria sugerem que em consequência temos a perspectiva de se ter um 

envelhecimento mais engajado na vida social. O aumento da população daqueles que 

são idosos também será discutido visto que os dados demográficos postos à disposição 

na literatura indicam um forte crescimento que certamente já trazem preocupações que 

vão além da saúde do indivíduo.  Em seguida, a revisão contempla a autoeficácia, que é 

o conceito chave para esta pesquisa. Apresentamos o instrumento que foi elaborado para 

medir a autoeficácia do indivíduo e a possibilidade de ele vir a cair. As quedas dos 

idosos também são abordadas no capítulo e as aproximamos do que estamos entendendo 

como medo, e em especial, o medo de quedas. Finalizo o capítulo com algumas 

sugestões de intervenções relacionadas à prevenção de quedas e sua relação com o 

cuidado. 

 

1.1 TEORIA DA ATIVIDADE 

Para dar fundamentação teórica ao projeto, a Teoria da Atividade auxilia a 

compreender o contexto do que é envelhecer após a segunda metade do século XX, 

quando um modo específico de encarar a velhice veio a ser sugerido a pessoas que se 

assemelham ao grupo escolhido para ser investigado. A teoria considera que após a 

aposentadoria ou o afastamento das obrigações familiares, quanto maior a participação 

em diferentes grupos sociais, maiores possibilidades de se alcançar uma velhice 

satisfatória. A teoria sugere que o fato de se estar engajado na vida social possibilitará 
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melhor adaptabilidade ao que se considera velhice, que como sabemos, é uma etapa que 

dependendo da classe social não pode mais ser considerada como de repouso ou 

recolhimento, com forte representatividade pela saída do mercado de trabalho via 

aposentadoria. Com o aumento da longevidade e a expectativa de vida pós-

aposentadoria a política de modo de vida acena para a busca de um envelhecimento que 

esteja acompanhado de uma sensação de bem-estar geral (ALVES JUNIOR, 2006) e 

consequentemente possibilitando uma melhor qualidade de vida para estes anos que 

serão vividos. A teoria não só rejeita o possível desinteresse por novas atividades, 

preconizado pela teoria do desengajamento, como sustenta a importância do retorno às 

atividades abandonadas no percurso da vida. Além disso, procura mostrar um modo de 

envelhecer, onde os idosos, tanto quanto os adultos de meia idade, teriam necessidades 

psicossociais semelhantes (ALVES JUNIOR, 2006). 

Com a generalização dos sistemas de aposentadoria, a política da velhice ganhou 

uma nova perspectiva pela inclusão de uma preocupação nunca antes pensada, que é o 

de incluir um modo de vida específico mais ativo no período da aposentadoria. Assim 

não haveria um afastamento da vida social, mas de manutenção, e em certos casos, de 

ampliação dos contatos sociais, que podem ocorrer em espaços criados especificamente 

para o atendimento dos idosos. Surge assim, um novo modo de envelhecer, que é o do 

velho ativo, participativo e inserido na sociedade, que se recusa a assumir a velhice 

decadente e inativa, que era a marca do envelhecer de tempos atrás (ALVES JUNIOR, 

2011).  

Para melhor compreender a aproximação aposentadoria e a teoria da atividade 

nos apoiamos em Markides e Mindel (1985) que afirmavam que conquistas sociais 

levaram a diminuir a idade da aposentadoria e, ao mesmo tempo, os novos aposentados, 

cada vez mais jovens e com uma expectativa de vida ainda considerável a desfrutar, 

passaram a resistir ao rótulo de ‘velhos’, inserindo no seu tempo livre diversas 

atividades1

O interesse dos estudiosos pelas teorias psicossociais do envelhecimento surgem 

na sua grande maioria nos anos 60, tendo recebido maiores influências do modelo do 

. Isto veio acompanhado não só de políticas públicas como também de 

observações saídas do campo acadêmico, quando gerontólogos e outros especialistas 

passaram a sugerir o que era melhor para aqueles que envelheciam. 

                                                
1 Esta tendência pode ser observada na década dos anos setenta na França quando houve uma diminuição da idade da aposentadoria 
e a criação do que ficou conhecido como pré-aposentadoria. Na atualidade e fruto das crises econômicas das últimas décadas a 
tendência é a de aumentar a idade da aposentadoria. Na mesma França a idade atual é a de sessenta e sete anos. 
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envelhecimento apresentado na “teoria do desengajamento” que foi elaborada por 

Cumming e Henry em 1961. Esta, como outras teorias psicossociais têm base na 

fundamentação teórica da escola funcionalista (MARKIDES E MINDEL, 1985).  

A teoria da atividade (MADDOX, 1964) veio negar os pressupostos da teoria do 

desengajamento. Os que defendiam esta última diziam que ela preparava o indivíduo 

para o inevitável, constituído pelo declínio e a morte, isto sendo considerado como um 

fato inquestionável, tanto pela sociedade, como para o próprio indivíduo que envelhece. 

Alguns chegavam mesmo a considerar que a morte de uma pessoa desengajada 

socialmente não seria tão lamentada como a morte de alguém mais ativo e engajado 

socialmente. A aposentadoria já foi considerada por alguns como uma morte social 

(GUILLEMARD, 1983), ela seria então o primeiro passo para o afastamento dos velhos da 

vida social, e isto seria bom tanto para o indivíduo como para a sociedade.  

A teoria da atividade ao se contrapor à teoria do desengajamento fundamenta 

uma nova moral de envelhecer que valoriza um envelhecimento engajado em uma série 

de atividades, sejam elas, de cunho social, físico ou mesmo de atividades intelectuais 

diversas. Este engajamento acontece num tempo considerado como livre ou disponível 

de trabalho ou das obrigações familiares e religiosas (ALVES JUNIOR, 2004). A teoria da 

Atividade sugere que a inadaptação ao envelhecimento pode ser combatida através das 

participações de cunho social que se juntaram a outras estratégias, como as relacionadas 

aos interesses culturais do lazer, de forma a afastar o que se passou a considerar como 

uma velhice indesejável. Através da ilusão de que o tempo da velhice poderia ser vivido 

como o melhor dos tempos de nossa existência, chega-se mesmo a camuflar e a negar o 

inexorável declínio que acompanha a velhice. A teoria acaba por impor um 

envelhecimento ativo àqueles que são considerados como autônomos e independentes.    

É fato que dependendo da classe social e das experiências assumidas durante a 

vida adulta, atualmente se envelhece cada vez mais em atividade. Podemos dizer que 

este modo de envelhecer que passou a ser sugerido como um receituário foi 

experimentado de forma social pela primeira vez na história da humanidade. Berenice 

Neugarten (1969) chamou os novos aposentados de ‘jovens-velhos’, descrevendo-os 

como um novo fenômeno histórico da sociedade pós-industrial e esta autora avança ao 

apresentar críticas às duas teorias. Ela considera que somos indivíduos únicos e que 

envelhecemos de formas bem diferentes. Desta forma, a teoria da atividade não seria 

capaz de explicar algumas situações reais, pois temos que considerar as variáveis que 
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influenciam a vida de cada um: trabalho, renda, gênero, estilo de vida, entre outras. 

Além disto, a opção por um estilo mais desengajado deve ser respeitado e não vai 

fundamentalmente influir na qualidade de vida das pessoas que envelhecem.  

Mesmo com todas essas características, a teoria da atividade serviu como base às 

propostas de intervenção que integram as diretrizes das políticas públicas brasileiras que 

tratam especificamente dos considerados idosos (BRASIL, 1996; 2003) que têm a idade 

de sessenta anos como o marco cronológico para identificar quem passa a ser 

considerado com tal. A imagem do envelhecer com qualidade é tanto associada ao 

esporte, a uma alimentação saudável quanto ao que se denominou como envelhecimento 

saudável.  O grande problema é a imposição do ativismo como única possibilidade do 

envelhecimento bem-sucedido (ALVES JUNIOR, 2011). Mesmo tendo em conta as críticas 

que podem ser feitas à teoria da atividade, pelo seu caráter quase que impositivo de um 

modo de vida engajado para se ter um melhor envelhecimento, temos de convir que a 

discussão com relação a um envelhecimento bem sucedido, passa por um sujeito mais 

autônomo (FARINATTI, 2003) e independente. Neste caso, são frequentes as 

aproximações entre promoção da saúde e a prática de atividades físicas.  

O discurso que traz a promoção de saúde não é homogêneo e apresenta 

divergências que fazem deste ideário um verdadeiro ‘guarda chuva’ que abriga algumas 

questões conflitantes. Um exemplo desta reflexão pode ser observado em Marcos 

Santos Ferreira quando analisa o projeto ‘Agita São Paulo’ (FERREIRA, 2008). 

O início da discussão do que veio a ser o ideário da promoção da saúde surgiu 

no Canadá na década de 70, expandindo-se por todo o mundo. Segundo Czeresnia 

(2003) ao falarmos de promoção da saúde podemos considerar a existência de quatro 

pólos: o primeiro considera a ‘biologia humana’ que inclui o crescimento, maturidade e 

envelhecimento; a seguir teríamos ‘o sistema de organização dos serviços’, 

contemplando recuperação, curativo e preventivo; como terceiro, ‘o ambiente’ que 

envolve o social, o psicológico e o físico; e finalmente o ‘estilo de vida’, considerando  

assim a participação no emprego e os riscos ocupacionais, os padrões de consumo e os 

riscos das atividades de lazer. Ainda com esta autora concordamos que este ideário da 

promoção da saúde (WHO, 1984) encontra-se em construção e deve buscar uma 

concepção mais positiva da saúde. 

A promoção de saúde surge como reação à acentuada medicalização da saúde na 

sociedade no interior do sistema de saúde. Czeresnia (2003) sugere que o termo serve 
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não só para caracterizar o ‘nível de atenção’ da medicina preventiva, mas indica que seu 

significado mudou ao longo do tempo, o que representou um maior enfoque político e 

técnico em torno do processo saúde-doença-cuidado. Assim a saúde passa a ser 

considerada como fator essencial para o desenvolvimento humano. 

Promover saúde envolve escolhas, vincula-se a processos que não se expressam 

por conceitos precisos e de fácil mensuração. A promoção da saúde deve se distanciar 

do enfoque ‘behaviorista’ e manter o foco da sua atenção para ações voltadas para 

regulação da vida social. “A autonomia possível é quase sempre uma autonomia 

regulada uma vez que os indivíduos tendem a seguir regras e normas concebidas por 

expertos e pelos parâmetros construídos pelas Políticas Públicas Saudáveis” 

(CARVALHO, 2004a, p.674).   

Quando se fala em promoção da saúde é inevitável deixar de abordar o que é 

contemplado no que significa o termo empowerment2

Apesar da centralidade do discurso que preconiza a ampliação da autonomia e o 

empowerment, autores como Petersen & Lupton (1996) apud Carvalho, (2004b) 

sugerem que a Nova Saúde Pública deixa entocadas as discussões sobre as relações 

desiguais de poder na relação, especialista e não-especialista. Farinatti e Ferreira (2006) 

sugerem a importância do acesso à educação que precisa ser individual e coletivo e 

pontuam também que a Educação em Saúde deva facilitar escolhas de modos de vida, 

feitas em nosso caso por idosos, despertando assim para a importância ao respeito de 

seus desejos e valores. A Educação para a Saúde, portanto, tem uma clara relação com 

 (EAKIN & MACLEAN, 1992). 

Carvalho (2004b, p.1091) indica que para os teóricos do empowerment a sociedade é 

constituída de diferentes grupos de interesses que possuem níveis diferenciados de 

poder e de controle sobre os recursos, fazendo com que processos de empowerment 

impliquem muitas vezes, a redistribuição de poder e a resistência daqueles que o 

perdem. 

Em conjunção com o conceito de promoção da saúde, o modelo atual de saúde 

assume compromissos que consideramos importantes no que toca às intervenções que 

são voltadas a atender um público idoso como o que é abordado na nossa pesquisa e 

trata do que veio a ser considerado como a autonomia dos sujeitos (FARINATTI, 2008). 

                                                
2 Conceito esse que não só permite uma abordagem transdisciplinar, como se abre a múltiplas significações que emergem da 
consideração da diferença, subjetividade e singularidade dos acontecimentos individuais e coletivos de saúde. Carvalho (2004b), diz 
que, o termo ‘empowerment’ é um conceito muito complexo e se utiliza de distintos campos dos conhecimentos, e possui uma 
carência de embasamento teórico consistente, o que dificulta a utilização desse conceito. Ele ainda afirma, a existência de duas 
outras distintas noções sobre ‘empowerment’ - a psicológica e a comunitária, que já fazem parte do ideário da Promoção à Saúde. 
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as questões relacionadas ao processo do envelhecimento, principalmente quando se 

refere à manutenção de modos de vida ativa, contrapondo-se radicalmente contra o 

modelo biomédico, hospitalocêntrico e curativo que dominou o pensamento dos 

sanitaristas nas últimas décadas. Assim concordamos com aqueles que defendem ações 

que levam a articulações intersetoriais, com abordagens interdisciplinares e com 

participação social e foi seguindo estas reflexões que o projeto VS-NSG se aproxima 

das UBS de Niterói (ALVES JUNIOR, 2009). 

Quando pensamos na abrangência do que se considera promoção da saúde nos 

remetemos a uma possível junção entre as propostas que se fundamentam na Teoria da 

Atividade, de maneira que temos clareza que nem todas consideram a relação promoção 

da saúde e seus compromissos com a prática de atividades físicas. Atualmente, 

percebemos como a tal da ‘pastoral do envelhecimento ativo’ apresenta uma relação 

inquestionável da relação saúde/longevidade/qualidade de vida e como esta se aproxima 

fortemente das imposições de uma prática regular de atividades físicas. Alves Junior 

(2011) sugere que  

prescrições de atividades ginásticas, como meio de conservar a saúde e mesmo de combater os 
seus azares, ocorreram em diversas ocasiões na história da humanidade. Mas temos de 
reconhecer que após os anos de 1970 do século passado vemos crescerem as recomendações 
visando a um modo de vida mais saudável, agora cada vez mais com suporte científico (p. 53).  

Ferreira, Castiel, Cardoso (2011), em um estudo sobre atividade física na 

perspectiva da Nova Promoção de Saúde, trouxeram como exemplo de contradição o 

programa de promoção da atividade física sugerido na proposta ‘Agita São Paulo’ que 

se tornou referência para a OMS, mas que segundo os autores, ainda mantém o modelo 

biomédico e de abordagem comportamentalista. Percebe-se, ainda com eles, como fica 

nítida a culpabilização dos indivíduos por serem pessoas sedentárias, sendo um estorvo 

para a família e sociedade e custo para os cofres públicos aqueles que optarem por um 

envelhecimento menos engajado. 

Partindo do princípio de que os sujeitos devem ser atores de suas realidades de 

forma a refletir e intervir sobre o social, falar em promoção da saúde empowerment e 

mesmo, risco3 e vulnerabilidade4

                                                
3 O conceito de risco é outro estruturante do ideário da promoção à saúde contemporânea, tendo este conceito subsidiado estratégias 
como as Políticas Públicas Saudáveis, e múltiplas ações como contribuição para as escolhas de hábitos de vida saudável, operando 
assim, de forma a responder as indagações de como se constrói a subjetividade e da vida social. As reflexões contidas no livro de 
Castiel, Guilam e Ferreira (2010) reforçam determinados desvios por aqui apresentados e se estendem ao se tratar de algumas 
pesquisas epidemiológicas. 

, não é tão simples como deixa transparecer algumas 

propostas desatentas a determinadas reflexões que viemos a abordar.  
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Trabalhar com uma noção de parceria entre profissionais, indivíduos e 

comunidades no lugar da relação hierárquica que confunde o trabalhador com o 

provedor de serviços e o usuário com o cliente. A incorporação do empowerment 

comunitário às práticas assistenciais demanda que novos modos de se fazer saúde, 

incorporem como diretriz, uma postura que encare os usuários na sua singularidade de 

sujeitos portadores de direito, em substituição a uma perspectiva que entende os 

usuários como suplicantes e beneficiários dos serviços (FERREIRA, CASTIEL, CARDOSO, 

2011, p. 1094).  

Como vimos em Alves Junior (2011) o modelo ativo, nova invenção social de 

um modo de vida saudável, preconiza que ter autonomia aproxima o indivíduo da 

terceira idade5, que seria um tempo de vida em muitos casos marcado 

cronologicamente, sessenta anos, que exige da vida social muita atividade para um bom 

envelhecimento, um tempo livre destinado ao lazer. Neste modelo a velhice estaria 

sendo combatida e quanto mais resistência existisse, mais longe estaria a possibilidade 

de transformar aqueles que envelhecem em pessoas inativas, dependentes, ou seja, 

aqueles que são considerados como pertencentes à quarta idade6

Nesta perspectiva, os idosos que compõem as classes trabalhadoras precisam ser 

vistos como formados por cidadãos ativos e transformadores de realidade em que 

, estes sim, passam a ser 

considerados os verdadeiros ‘velhos’.  

Independentemente do que se faça, se uma atividade é intelectual ou física, a 

proposta ativista encontrou no ambiente associativo o espaço ideal para sua inserção. 

Com a diminuição do tempo destinado ao trabalho não foi difícil aceitar que as 

atividades consideradas de lazer passaram a ser uma das principais ocupações do tempo 

social das pessoas idosas e aposentadas (MELO, ALVES JUNIOR 2003).  

Os idosos que foram investigados nesta dissertação, já que eles fazem parte de 

um grupo que frequenta regularmente uma UBS como a do posto Vizella, se enquadram 

entre aqueles que envelhecem participando da vida social com vista ao preenchimento 

do seu tempo livre com atividades físicas, que certamente, contribuem à promoção da 

saúde. 

                                                                                                                                          
4 O conceito de vulnerabilidade se diferencia do sugerido para risco. Na perspectiva da vulnerabilidade, a exposição a agravos de 
saúde resulta de aspectos individuais e de contextos ou condições coletivas que produzem maior suscetibilidade aos agravos e 
morte, e, simultaneamente, à possibilidade e aos recursos para o seu enfrentamento. Dessa forma, para a interpretação do processo 
saúde-doença, considera-se que o risco indica probabilidades e a vulnerabilidade é um indicador da iniqüidade e da desigualdade 
social. A vulnerabilidade antecede ao risco e determina os diferentes riscos de se infectar, adoecer e morrer (BERTOLOZZI, et al., 
2009 p.1327). 
5 Expressão que nasceu fundamentada na idéia assistencialista, ainda que em certos momentos o discurso seja de autonomia para os 
idosos (ALVES JUNIOR, 2011 p.47). 
6 Não tão comum no Brasil esta caracterização sugere o mau envelhecimento, a inatividade, a dependência. 
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vivem. Concordo com aqueles que sugerem que a construção compartilhada do 

conhecimento é uma estratégia através da qual podemos alcançar a promoção da saúde, 

e o fato de serem idosos que vivem em comunidades, possibilita uma vida mais ativa e, 

por conseguinte, eles estariam teoricamente mais expostos às influências ambientais 

que, como sabemos, levam muitos idosos a cair. Por outro lado, também consideramos 

que a literatura indica que para prevenir quedas a prática de atividades físicas é um dos 

principais recursos à disposição dos que envelhecem (ALVES JUNIOR, 2001) e a 

existência de programas preventivos é uma importante estratégia de promoção da saúde.  

Foi pensando nas atividades e nas quedas que rondam a vida dos que 

envelhecem que decidirmos estudar o mecanismo do medo de quedas, situação esta, que 

é bem presente entre os idosos que desde o ano de 2001 participam das atividades do 

Prev-Quedas. A atuação com base na ‘prevenção de quedas’ (ALVES JUNIOR, 2001) é 

entendida como de grande alcance social, pois, como sabemos, as suas consequências 

impõem na grande maioria dos casos, imobilidade, isolamento social e 

comprometimento da autonomia física e independência, ou seja, acabaria por contribuir 

ao desengajamento da vida social. 

 

1.2 O FENÔMENO DA TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA INFLUINDO NO ENVELHECIMENTO DA 

POPULAÇÃO 

 

O Population Reference Bureau (PRB, 2010)7

Este crescimento indica que o envelhecimento da população mundial é uma 

realidade incontestável e o Brasil, em certos aspectos, já apresenta alguns indicativos 

bastante relevantes no que toca à economia mundial que o aproxima cada vez mais dos 

 indica que, durante o século XX, 

90% do crescimento populacional ocorreu com maior intensidade em países que não 

alcançaram um grau de desenvolvimento semelhante à grande parte dos países da 

Europa Ocidental, e outros como Japão, EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. O 

PRB informa que isso ocorreu graças à diminuição da taxa de mortalidade desses 

países, e sugere que nos países menos desenvolvidos o crescimento populacional sairá 

de 5,6 bilhões em 2009 para 8,1 bilhões, número este que deve ser alcançado em 2050. 

Já nos países mais desenvolvidos esse crescimento considerando os mesmos anos, 

passará de 1,2 bilhões para 1,3 bilhões. 

                                                
7 Population Reference Bureau. World Population Ageing 1950-2050. Disponível em www.prb.org . 

http://www.prb.org/�
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países já desenvolvidos. O Brasil é atualmente considerado como um país em 

desenvolvimento, mas, é importante destacar a sua grande diversidade quando se 

verificam as suas regiões que apresentam significativos contrastes8

A opção brasileira por sugerir a idade de sessenta anos parece não mais se 

sustentar visto que o último censo ao se reportar ao numero de idoso no país informa o 

quantitativo acima de sessenta e cinco anos, o que já vinha ocorrendo em outros países 

(ONU, 1982). A queda da taxa de fecundidade é um dos acontecimentos que levam ao 

envelhecimento populacional, principalmente quando ela está associada à taxa de 

mortalidade infantil, ao aumento da expectativa de vida da população. Estes fatores, 

quando combinados, alimentam o que se denomina como ‘transição demográfica’

.  

9

                                                
8 Ao mesmo tempo que no ano de 2011 se alcançou com muito alarde a posição entre as maiores economias do mundo, os índices 
sociais como por exemplo os medidos pelo IDH continuam bastante medíocres. 
9 Fenômeno decorrente do forte aumento da expectativa de vida e de uma significativa diminuição da taxa de fecundidade, ambos 
ocorridos em determinados períodos, e passa por quatro etapas. Na primeira haveria um número elevado de filhos, uma baixa 
longevidade e a população se manteria constante; na segunda etapa, como efeito dos avanços da saúde pública e das melhorias 
econômicas, a mortalidade infantil diminui e a duração média da vida aumenta; na terceira etapa há uma diminuição na taxa de 
natalidade e aumento na expectativa de vida, o que gera um aumento da população, cenário de poucos filhos por mulher e a quarta e 
última etapa o número de filhos continua baixo, a duração da  vida é alta e a população se mantém constante. A expectativa de vida 
é elevada e os casais cada vez mais diminuem a quantidade de filhos. São grandes as chances de um recém-nascido chegar à vida 
adulta, o número de nascimentos é proporcional ao número de óbitos, e assim a população fica equilibrada (ALVES JUNIOR, 2009 
p.19-20). 

 cujas 

consequências contribuem para que o processo de envelhecimento da população se 

acentue cada vez mais (KALACHE, 1987).  

No que se refere aos dados mundiais, a taxa média do número de crianças 

geradas por cada mulher em idade fértil, que rondava aos seis filhos por cada mulher 

tanto na década de cinquenta como a de sessenta, diminui para 2,6 quando se observou 

o ano de 2009. Já nas regiões mais desenvolvidas observa-se uma diminuição de 2,8 

filhos por mulher, registrados no período compreendido entre os anos 1950/1955, para 

1,5 filhos, no período dos anos 2000/2005. Em 2008, essa taxa passou a ser de 1,3 filhos 

quando foram considerados os dezenove países industrializados. Se por um lado, o 

declínio da taxa de fertilidade nos países menos desenvolvidos começou mais tarde, por 

outro lado, ele aconteceu mais rapidamente nos países que se enquadram nessa 

categoria, já que a taxa média verificada no período de 1950/1955 era de 6,2 filhos por 

mulher passando a ser 2,9 no período de 2000//2005 (PRB, 2010). Estas alterações são 

relevantes para o envelhecimento populacional, fazendo com que houvesse um 

crescimento da expectativa de vida mundial, anteriormente registrada em 46,5 anos 

quando se tem em conta o período de 1950/1955, que passou a ser de 66 anos no 

período de 2000/2005.  
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Acompanhou este crescimento a longevidade, que segundo os dados do PRB 

(2010), houve um significativo crescimento da população de pessoas com mais de 80 

anos10, o que sugere um grande aumento das preocupações com relação às quedas, e isto 

impõe urgentemente uma reflexão mais crítica do que significará envelhecer no século XXI. 

O crescimento populacional, e certamente, no caso dos que têm mais idade influirá 

no aumento das doenças crônico-degenerativas que são consideradas como as principais 

causas de mortalidade e incapacidade no mundo. Segundo a Organização Pan-

Americana de Saúde (2010), as doenças crônico-degenerativas vêm a ser responsáveis 

por mais da metade dos óbitos anuais de idosos. 

1.2.1 O Envelhecimento da População Brasileira  

Kalache (1987) ao comparar dados europeus e brasileiros, sugeriu que a 

diferença entre o envelhecimento populacional ocorrido em países desenvolvidos e em 

países em desenvolvimento, no primeiro, se deu pela melhoria das condições de vida da 

população, enquanto que no Brasil, ocorreu de forma diferenciada. Assim sendo, o caso 

brasileiro não se dá só pelas doenças crônicas, mas também por morbidade, doenças 

infecciosas e parasitárias, sendo um grande desafio melhorar a qualidade de vida dos 

longevos frente ao efeito da transição demográfica, que, como se percebe, acontece no 

Brasil de forma bem contundente. 

 

 

As consequências da transição demográfica no que se refere ao Brasil se 

apresentam de forma bastante significativas. No período compreendido entre os anos de 

1950 e o ano de 2000, o quantitativo de pessoas com mais de 60 anos aumentou 16 

vezes, o que aponta para o ano de 2050 como aquele uma população maior dos que 

terão 60 anos ou mais do que o quantitativo de jovens com 20 anos ou menos (ALVES 

JUNIOR, 2008). Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

a previsão para o ano de 2039, é de que a população brasileira atingirá o que se chama 

crescimento zero (BRASIL, 2007). 

O exemplo do envelhecimento da população brasileira é peculiar e é interessante 

recordar que na década dos anos setenta, o país era considerado como um ‘país de 

jovens’. Ao observamos o que se passa atualmente e o que se projeta para os anos 

vindouros, podemos dizer que o Brasil será um ‘país de velhos’. Tomando a década dos 

                                                
10 Um dado importante a ser considerado é o fato de que no ano de 2000 havia 180.000 centenários no mundo e as prospecções 
indicam que no ano de 2050 existirão 3,2 milhões de centenários. 
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anos cinquenta e dos anos sessenta quando a taxa de fertilidade rondava os seis filhos 

para cada mulher vimos chegar ao ano de 2000 com o número de 2,3 filhos. A pesquisa 

do IBGE (BRASIL, 2010) mostra a redução da mortalidade infantil nos últimos anos, o 

que contribui para a expectativa de vida. Em 2000, a mortalidade infantil era de 30,7 

crianças para cada mil nascimentos e, em 1980, alcançava 69,12 óbitos.  

Segundo Juarez Oliveira, coordenador do IBGE, “a expectativa de vida maior 

está associada à queda da mortalidade com campanhas de vacinação, incentivo ao 

aleitamento materno, melhoras no acompanhamento de gestantes e recém-nascidos” 

(BRASIL, 2010, p.3). Segundo este levantamento, o Rio Grande do Sul tem a menor taxa 

de mortalidade (12,7 óbitos), São Paulo e Santa Catarina são os dois estados que contêm 

junto ao primeiro os melhores índices de mortalidade infantil, em outro extremo, o 

estado das Alagoas tem a maior taxa de mortalidade, 46,4 óbitos por cada grupo de mil 

nascimentos vivos. Esta pesquisa mostra que houve um avanço nas mortes de recém-

nascidos até um mês de vida e uma redução dos óbitos de um mês a um ano. Segundo 

ainda o IBGE, essa é uma relação ‘positiva’, o que coloca o país mais próximo do perfil 

de nações mais desenvolvidas.  No que toca a expectativa de vida ao nascer, também é 

significativo saber que no ano de 1980 a mesma correspondia a 62,5 anos e no ano de 

2010 passou a ser de 73,17 anos. 

Ao longo de 29 anos, o avanço na esperança de vida foi superior a dez anos, 

sendo que as mulheres estão vivendo cada vez mais que os homens. As primeiras têm 

esperança de vida ao nascer de 77 anos, enquanto que os homens têm uma expectativa 

de 69,4 anos.  Estima-se que em 2050 a média da esperança de vida do povo brasileiro 

será de 81,3 anos e, em 2100, de 84,3 anos (BRASIL, 2010). 

Percebe-se então como o processo do envelhecimento no Brasil acontece, tanto 

de forma acelerada como desordenada, o que torna o envelhecimento populacional do 

país um dos grandes problemas sociais do momento, cujas consequências repercutem 

tanto na vida social dos que envelhecem, demandando novas políticas destinadas a 

atender as especificidades deste grupo social. 

Ao se perceber o envelhecimento como um fenômeno biopsicossocial que afeta 

o homem na sua existência, devemos considerá-lo também como um ‘ser coletivo’. É 

neste intuito que trabalharemos o conceito de autoeficácia que é definida “como as 

habilidades percebidas pelo indivíduo ou como a autoconfiança em lidar com uma 

determinada situação” (BANDURA, 1977, p. 191-215). Este conceito da autoeficácia veio 
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a ser utilizado pelos pesquisadores que elaboraram a Fall Efficacy Scale - FES (ANEXO 

A) que deu origem a Fall Efficacy Scale Internacional - FES-I (ANEXO B) que passou a 

considerar 16 questões relacionadas às atividades de vida diária e instrumental para 

medir a relação medo e a possibilidade de vir a cair 

1.3 AUTOEFICÁCIA: CONCEITO E INFLUÊNCIAS NO INDIVÍDUO 

Partimos da constatação encontrada nos achados de Tinetti (2003) a nível 

internacional e Fabrício (2004), no que toca ao Brasil, que regula em torno de 33% de 

pesoas que têm mais de sessenta que experimentam uma queda ao menos durante o 

período de um ano. A literatura também sugere um maior risco de quedas naqueles que 

vieram a cair num período anterior de até um ano. Na medida em que a idade avança, o 

risco aumenta, e em geral a gravidade do fato também ocasiona declínio funcional que 

contribui ao aumento das dificuldades de cunho psicológico relacionadas a uma queda. 

A esta constatação dá-se o nome de síndrome pós-queda (FABRÍCIO, RODRIGUES, COSTA 

JUNIOR, 2004; TINETTI, 2003).  

Dentre as consequências psicológicas relacionadas a uma queda, procuramos 

relacioná-las ao que Bandura sugeriu: ‘medo de queda’; ‘dano à autoeficácia’; ‘restrição 

de atividades’ e ‘dano da autoconfiança’. O conceito de autoeficácia foi elaborado em 

1977 por Bandura e foi constantemente reelaborado (1977, 1982, 1986, 1997). A partir 

do que foi sugerido pelo autor, há autoeficácia quando o indivíduo é capaz de se 

autoavaliar no que toca à sua habilidade de realizar uma tarefa dentro de certo domínio. 

O autor indica ainda que o indivíduo que se percebe capaz de realizar uma determinada 

tarefa faz maior esforço para realizá-la, tem maior motivação para concluí-la e 

persevera mais tempo na sua realização do que um indivíduo com baixa autoeficácia11

                                                
11 Albert Bandura traz uma abordagem sociobehaviorista, na qual propõe uma aprendizagem social, com reflexão sobre um 
movimento cognitivo mais amplo na psicologia como um todo. 

. 

Segundo ainda a teoria defendida por Bandura (1986; 1989; 1993), os 

julgamentos de autoeficácia de uma pessoa determinam seu nível de motivação. Essa 

motivação faz com que essa pessoa tenha um incentivo para agir e imprime uma 

determinada direção as suas ações, pelo fato de antecipar mentalmente o que pode 

realizar para obter resultados. Assim há uma influência nas escolhas de cursos de ação, 

no estabelecimento das metas, no quantitativo de esforço e perseverança para alcançar 

os objetivos.  
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Para que ocorra a predição do desempenho, ocorrem as mediações das chamadas 

crenças de autoeficácia. A teoria prevê que o nível de confiança do indivíduo em suas 

habilidades é um forte motivador e regulador de seus comportamentos. Bandura 

também propõe que existem pelo menos quatro possíveis fontes para a autoeficácia. 

A fonte mais importante seria o próprio desempenho da pessoa nas tarefas em 

um determinado domínio, por exemplo: um aluno que tira notas altas na escola, 

provavelmente irá incorporar este bom desempenho em sua autoavaliação como aluno, e 

terá uma autoeficácia elevada neste domínio; a autoeficácia também pode ser 

influenciada pela observação do desempenho de outras pessoas – nos dando um grau 

comparativo se poderíamos fazer melhor ou pior do que os outros fazem; a persuasão 

verbal de outras pessoas, que podem nos convencer de que somos capazes ou incapazes 

de realizar algo a percepção dos estados fisiológicos, pois a ansiedade frente a certas 

tarefas pode permitir inferir que nos sintamos assim porque não somos capazes de 

realizá-las.  

As experiências com êxito, experiências vicárias, persuasão verbal e indicadores 

fisiológicos são consideradas como fontes importantes das crenças que contribuíram 

para a construção do conceito de autoeficácia. Assim, a experiência de êxito estaria 

relacionada à capacidade do indivíduo de avaliar seu grau de eficácia ao longo da 

execução de uma atividade; já as experiências vicárias seriam quando uma pessoa 

observa o desempenho (sucesso ou insucesso) de um determinado grupo na execução de 

uma tarefa, isto afetará nas escolhas deste indivíduo; persuasão verbal, que acontece 

quando o indivíduo é estimulado por alguém que é digno de crédito, entretanto, a crença 

de autoeficácia entrará em declínio caso as tentativas resultarem em fracassos; 

finalmente, os estados fisiológicos, como por exemplo, muita ansiedade ou baixa auto-

estima sinalizam vulnerabilidade, o que significa uma baixa capacidade para lidar com 

determinada situação. 

Segundo Bandura (1986), todo ser humano precisa sentir-se com autoeficácia 

diante dos desafios da vida e, ao mesmo tempo, ter o controle sobre os resultados das 

próprias ações. A informação adquirida dessas fontes não influencia a autoeficácia de 

forma automática, mas por um processamento cognitivo, onde o indivíduo pondera suas 

próprias aptidões percebidas e suas experiências passadas, assim julgando se positivo ou 

negativo quanto às suas próprias capacidades de controlar a situação. A autoeficácia 

acaba sendo uma inferência pessoal, que assume forma através da construção verbal, 
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como uma frase ou proposição mental. As crenças de autoeficácia acabam por  

influenciar as escolhas de cursos de ação, estabelecimento de metas, na quantidade de 

esforço e na perseverança em busca dos objetivos. Esses efeitos foram apresentados nas 

pesquisas originais de Bandura e de seus colaboradores realizadas com indivíduos sob 

tratamento clínico-psicológico de certas fobias e dependências (BANDURA, 1982).  

A autoeficácia também é descrita pelo autor como senso de autoestima ou valor 

próprio, sentimento de adequação, eficácia e competência para enfrentar os problemas. 

As pessoas com grau elevado de autoeficácia acreditam ser mais capazes de lidar com 

os diversos acontecimentos da vida, são capazes de vencer obstáculos, procuram 

desafios, persistem e mantêm um alto grau de confiança na sua capacidade de obter 

êxito e de controlar a própria vida, desta foram, poderíamos considerar que no caso do 

enfrentamento das quedas, aqueles que se enquadram nesta característica estariam mais 

capacitados do que aqueles com baixa autoeficácia. Estes últimos sentem-se sem 

esperança, acreditam que não conseguem lidar com as situações que enfrentam, têm 

poucas chances de mudá-las e quando diante de um problema tendem a desistir na 

primeira tentativa frustrada, neste caso, podemos pensar o não enfrentamento de 

situações que podem levar a uma possível queda. 

 A crença no nível de autoeficácia influencia vários aspectos da vida, já que 

pessoas com elevado grau de autoeficácia apresentam mais saúde mental ou física do 

que as pessoas que apresentam uma baixa autoeficácia. Pessoas do sexo masculino têm 

a autoeficácia mais elevada do que as do sexo feminino, e o pico máximo da 

autoeficácia ocorre na meia idade e passa a diminuir após os 60 anos, que corresponde à 

média da idade do grupo que foi investigado nesta pesquisa. Sempre com Bandura, 

observa-se que as pessoas com grau elevado de autoeficácia sentem-se melhores e mais 

saudáveis, menos estressadas, suportam mais a dor física e tendem a recuperar-se mais 

rapidamente de uma doença do que as de baixa autoeficácia. O autor sugere também 

que:  

grupos como equipes de esportes, unidades militares, comunidades de bairro, que 
quanto mais intensamente percebida a eficácia coletiva, mais elevadas são as 
aspirações do grupo e maior é a motivação para  realizações; quanto mais intensa a 
persistência diante de impedimentos e obstáculos, mais elevados são o moral e a 
capacidade de recuperação diante do estresse, e maior a realização de proezas 
(BANDURA, 2001, p.14). 

O controle do comportamento permite ao indivíduo lidar com aspectos aversivos 

e afeta a forma como o ambiente é percebido por ele. Quando em situações de estresse 
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que podem ser controladas, são interpretadas como menos ameaçadoras, e essa 

avaliação cognitiva reduz a excitação antecipatória e dirige a motivação para a ação. A 

forma pela qual o impacto da informação, na expectativa de eficácia irá surtir efeito, 

dependerá de como essa informação é cognitivamente avaliada, e assim, as 

circunstâncias sociais, situacionais e temporais sobre a ocorrência dos eventos, entrarão 

em tal avaliação (BANDURA, 1977). A avaliação da própria capacidade é altamente 

vantajosa e frequentemente é essencial para o funcionamento efetivo. Aqueles que 

julgam incorretamente o que são capazes de fazer podem engajar-se em desempenhos 

que produzem consequências pouco satisfatórias (BANDURA, 1997). 

Diversos autores aproximaram as quedas da autoeficácia. Frazoni (1994) e 

Powell, Myers, (1995), indicam que a preocupação com relação a uma queda limita o 

desempenho as atividades diárias. Já Cumming (2000), disse que o medo de cair tem 

sido definido como resultante de uma baixa autoeficácia ou confiança em evitar quedas 

e Yardley (2005) se refere ao medo de cair como perda na confiança do equilíbrio.  

Diferentes autores abordam de maneira diversas a prevenção de quedas e como 

se avaliar os principais riscos das mesmas, seja de uma maneira mais objetiva, através 

de testes físicos que investigam alterações diversas como as que influenciam no 

equilíbrio, ou de forma menos objetiva, que leva em conta questionários, apresentados 

de forma as mais diversas, cujas respostas vão sugerir quem tem mais ou menos risco de 

quedas (PAULA, 2010). Algumas pesquisas chegam mesmo a sugerir que cairá mais 

quem tem mais receio de vir a cair, e que observado de outra maneira, significaria que 

cairá mais quem apresentar menor eficácia (TINETTI, 1994). 

Nossa proposta nesse estudo é trabalhar com os indicativos coletados a partir 

de uma escala que tem como objetivo verificar o nível de eficácia para realização das 

AVD’s e AIVD’ s. A FES- I, que se originou na escala Fall Efficacy Scale (FES), 

inicialmente foi aplicada por Tinetti (1986), que é uma das principais referências 

quando se fala nos estudos das quedas em idosos.  

 

1.4 DA CONSTRUÇÃO DO MEDO AO MEDO DE CAIR: QUEDAS, SUAS CAUSAS E 
CONSEQUÊNCIAS 
 

A definição de medo no Novo Dicionário Aurélio é: “Medo. [Do lat. metu.] S.m. 

1-Sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário, de 

uma ameaça; susto, pavor, temor, terror. 2-V. receio (1 e 2)” (FERREIRA, 2010). 
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Delumeau (2009) refere-se aos diferentes sentidos nos quais o medo pode ser 

estudado. Primeiramente, conceitua o medo como uma emoção básica, como um 

componente básico da experiência humana e em um sentido estrito do termo, o medo é 

concebido como uma emoção-choque devido à percepção de perigo presente e urgente 

que ameaça a preservação daquele indivíduo. Provocando então uma série de efeitos no 

organismo que o tornam apto a uma reação de defesa, como a fuga, por exemplo.  

Silva (2006, p.23) diz que a palavra ansiedade se define de forma bem 

semelhante à definição de medo, “sensação de receio e de apreensão, sem causa 

evidente”; sinônimo de ânsia, aflição: “perturbação de espírito causada pela incerteza ou 

pelo receio”. A ansiedade possui diversas facetas, e todas, a partir de uma determinada 

‘quantidade’, mostram-se disfuncionais, modificando negativamente nosso cotidiano, 

transformando nossa vida e, até mesmo, nos paralisando diante de tudo e de todos. A 

autora ainda afirma que o nosso organismo é dotado de um mecanismo pré-programado 

de proteção, conhecido como “reação do medo”, que acompanha a espécie humana 

desde os tempos mais primitivos e que um tipo de proteção automática do corpo é a 

reação do medo. 

 

1.4.1 A Reação do Medo contribuindo para as alterações psicológicas e 
fisiológicas 

 
O medo é um sentimento universal: todos sentem e diversos estudos demonstram 

ser uma emoção primária (inata) do ser humano, necessária para proteção e perpetuação 

da espécie.  

Segundo Silva (2006): 

As respostas físicas e mentais ao medo eram tão essenciais para a sobrevivência de 
nossos antepassados primitivos, que elas permanecem de forma intensa e muito 
poderosa até os dias atuais. Infelizmente a manutenção dessa resposta adaptativa, 
com tamanha intensidade quase sempre se torna inapropriada no mundo moderno. 
Afinal, ao evoluirmos, como espécie e civilização, deveríamos ter deixado para trás 
a necessidade de uma reação tão excessiva. No entanto, nossa reação ao medo 
continua a se manifestar de forma quase idêntica àquela vivenciada pelos nossos 
ancestrais mais longínquos. Ao reagirmos, frequentemente de forma exacerbada 
aos contratempos e dificuldades do dia-a-dia, acabamos por adoecer, uma vez que 
o excesso de hormônios de estresse (cortisol e adrenalina) pode ocasionar, no 
organismo, aumento da pressão arterial, doenças cardíacas, enxaquecas, alergias, 
úlceras, pânico, fobias, entre outros. O que, nos tempos primitivos, era um super 
sistema de proteção, essencial para o homem da época, transformou-se em uma 
poderosa arma, cuja, potência o homem moderno tem de aprender a desativar ou, 
pelo menos, a reduzir seu poder de fogo (p. 33-34). 
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Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais (DSM-IV, 

1997), os transtornos de ansiedade são vários, e a principal característica deles, além da 

presença de ansiedade, é o comportamento de esquiva, ou seja, a pessoa tende a evitar 

determinadas situações nas quais a ansiedade pode se manifestar. Dessa maneira, 

existem diversas formas de medo patológico se apresentar nos transtornos ansiosos.  

Experimentos têm confirmado o fato de que ocorrem sensações quando um 

movimento interno atinge a superfície do corpo ou da mente onde está localizado o 

sistema perceptivo. Através destes desenvolvimentos psíquicos, as influências parentais 

e as construções sociais que pretendemos encontrar respostas de como ocorre o medo de 

cair em idosos da UBS- Vizella. 

 

1.5 O QUE CHAMAMOS DE QUEDA 

Quando se trata de apresentar uma definição do que vem sendo considerado 

como quedas percebemos a ausência de consenso entre os pesquisadores que pretendem 

defini-las.  

Para Cunha & Guimarães (1989, p.146), “a queda se dá em decorrência da perda 

total do equilíbrio postural, podendo estar relacionada à insuficiência súbita dos 

mecanismos neurais e osteoarticulares envolvidos na manutenção da postura”. Já Tinetti 

et al. (1997, p.123), definiram a queda “como um evento não intencional durante o qual 

o indivíduo vai de encontro ao solo ou a algum nível mais baixo em relação à posição 

em que ele se encontrava inicialmente”.  

 Outros foram mais econômicos na sua conceituação, sugerindo que cair é perder 

o equilíbrio sem poder recuperá-lo (REINGENWIRTZ, 2000) ou, como uma ida do corpo 

ao chão ou, um plano mais baixo, sem que houvesse qualquer intencionalidade no ato 

(LORD, SHERRINGTON E MENZ, 2001). Outra definição simplificada trata a queda como 

“um evento inesperado no qual o indivíduo chegue ao solo, ao chão ou a um nível mais 

baixo” (LAMB et al. 2005, p. 1619).  

Studensk, Wolter (2002) disseram que uma queda resulta de um deslocamento 

não-intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, com incapacidade de 

correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais que 

comprometem a estabilidade. Uma conceituação mais elaborada veio a partir de 

Ishizuka (2003) que sugere que uma queda é 
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qualquer evento que resulta no contato inesperado com o solo, superfície de 
suporte, parede ou objetos será incluído como queda, este contato pode ser de 
qualquer parte do corpo: membros inferiores, tronco com exceção dos membros 
superiores. São excluídos os tropeços, esbarrões e acidentes automobilísticos ou de 
grande impacto externo os quais são impossíveis de serem evitados (p. 3).  

Mais recentemente, Hauer et al.(2006) fizeram revisão sistemática para estudar 

os conceitos e métodos utilizados para mensurar quedas em estudos randomizados.  Os 

autores verificaram que dos 90 estudos observados, 44 não forneceram uma definição 

de queda; alguns levaram em consideração, como queda, o resultado do contato do 

corpo com o solo; outros incluíram contato com um móvel ou uma parede sem que o 

corpo tenha chegado ao solo. Apenas dois estudos analisaram as consequências de se 

utilizar conceitos diferentes de uma queda, já que dependendo do conceito há uma 

variação no resultado do estudo, pelos motivos aqui relatados, concordamos com 

aqueles que sugerem que as definições a serem utilizadas em pesquisas devem ser as 

mais simples possíveis, de forma que a sua compreensão permita que os mais leigos 

possam descrever suas quedas (BUCHNER, 1997; WOLF, 1999).  

Definir uma queda recebe uma forte influência da sua multifatoriedade, o que 

não impede que se recomende sempre o uso de pelo menos dois critérios: o primeiro é 

que uma queda ocorre de forma inesperada e não intencional; o outro de que uma parte 

do corpo entre em contato com o solo ou com algum nível mais baixo que a cintura 

pélvica. 

Ressalta-se que a definição adotada nesta pesquisa foi a de considerar a queda 

como “um evento que leve o indivíduo não intencionalmente a se encontrar no chão ou 

em qualquer outro nível mais baixo do que o anterior, não como resultado de um golpe 

violento, perda de consciência, acidente vascular cerebral ou ataque epilético” (GIBSON, 

ANDRES E ISSACS, 1987, p.4). 

 

1.5.1 As quedas se transformando em um problema  

Na medida em que se está diante de uma expectativa de se ter uma maior 

longevidade, percebe-se também o aumento das comorbidades (ALMEIDA, BARATA, 

MONTEIRO, 2002; BRASIL 2002, 2003). As instabilidades posturais e as quedas fazem 

parte das síndromes geriátricas que englobam as alterações de saúde mais comuns nos 

idosos.  

As pesquisas indicam que 30% das pessoas consideradas idosas caem uma vez 

ao mínimo por ano (MURPHY, WILLIAMS, GILL, 2002; OMS, 2001; BRUCE, DEVINE, 
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PRINCE, 2002). Estes números parecem se repetir no Brasil (FABRÍCIO RODRIGUES, 

COSTA JÚNIOR 2004). Sabemos que estes índices aumentam com o aumento dos anos 

vividos (OMS, 2001; BRUCE, DEVINE, PRINCE, 2002). O percentual aumenta para 40% 

quando se considera a idade acima de 80 anos e passa a ser 50% quando se observa 

pessoas que residem em Instituições de Longa Permanência (Asilos). É também 

consensual o fato de que é maior a incidência de quedas nas mulheres do que nos 

homens, principalmente quando se leva em conta o limite de 75 anos. Dos idosos que 

caem, 13% são caidores recorrentes, ou seja, caem duas ou mais vezes dentro do 

período de um ano (VELLAS, 1997; TENNSTEDT, 1998). Tanto no contexto internacional 

como nacional, as quedas constituem-se como um importante problema de saúde 

pública, com repercussões econômicas, sociais e psicológicas. 

É um evento comum para a maioria das pessoas idosas, e muitas vezes, têm 

consequências desastrosas (TINETTI, RICHMAN, POWELL,1990) já que a participação das 

quedas no índice de mortalidade relacionadas a causas de violências externas é bastante 

significativa. No Brasil, entre os anos de 1984 á 1994, houve um crescimento deste 

índice de ordem de 3% para 4,5% (PERRACINI, 2000). Quando se verificam os dados do 

Projeto Epidoso que foi realizado na cidade de São Paulo de forma longitudinal (dois 

anos), por meio de duas ondas de inquéritos multidimensionais domiciliares (1991/92 e 

1994/95) com uma coorte de 1.667 idosos de 65 anos ou mais residentes na 

comunidade, São Paulo, encontraram-se respectivamente 30% e 29% dos idosos que 

afirmaram ter sofrido pelo menos uma queda nos 12 meses que antecederam cada uma 

das avaliações, sendo utilizado um questionário estruturado, versão brasileira do OARS: 

Brazilian Multidimensional Functional Assessment Questionnaire (BOMFAQ) e 5% 

sofreram fraturas (PERRACINI e RAMOS, 2002).  

Em estudo realizado por Fabrício, Rodrigues, Costa (2004) em uma revisão de 

literatura, em bases de dados da Scielo, Medline e Lilacs, de corte temporal entre os 

anos de 2000 a 2010, foi aplicado um questionário com 50 idosos, idade superior a 80 

anos (48%) e constatou-se que 28% deles vieram a falecer por consequências diretas da 

uma queda, muitas delas foram acompanhadas de fraturas e/ou lesões neurológicas. 

Outro fato a se considerar é que a maioria dos óbitos ocorreu entre as mulheres (78,5%).  

Já no Brasil, a mortalidade entre janeiro de 1996 e dezembro de 2005, levaram a 

óbito 41.054 idosos, o que equivaleu a 3% do total de óbitos (n= 1.392.347) registrados 

nessa população e dentre os óbitos por causas externas, em média, 22,5% (n= 9.249) 
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foram avaliados como quedas. Quanto aos óbitos por quedas, verifica-se uma oscilação 

dos valores absolutos, sendo os maiores coeficientes de mortalidade por quedas 

verificados nos anos de 2004 e 2005, com 33,2 e 31,5/ 100.000 habitantes, 

respectivamente, atingindo o seu valor mais baixo em 2000, com 20,6 /100.000 

habitantes. Esse número comparado à mortalidade por causas externas cresceu de 

importância a cada ano, revelando em 2005, aumento de 6,7 % em relação a 1996. A 

maior parte dos óbitos por queda na população idosa ocorreu na região Sudeste (61%), 

seguida das regiões Nordeste (15%), Sul (10%), Centro-Oeste (10%) e Norte (4%) do 

Brasil. Quando se consideram os coeficientes por 100 mil habitantes, há uma inversão 

na ordem dessas regiões geográficas: a região Centro-Oeste (12,9/100.000) passa a 

liderar, seguida pelas regiões Sudeste (8,7/100.000), Norte (5,7/100.000), Sul 

(4,1/100.000) e Nordeste (3,5/100.000) (Brasil, 2011). 

Já no ano de 2006 as quedas foram responsáveis por 12% dos óbitos na 

população idosa brasileira, ainda neste ano 10% das quedas tiveram graves 

consequências, incluindo nelas casos de fraturas, algumas delas de colo de fêmur, 

quando 50% destas pessoas vão ter muita dificuldade de voltar a andar como 

anteriormente e cerca de 20% delas vêm a morrer em seis (BRASIL, 2006).  

Dentre aqueles que caem, de 20% a 30% acabam sofrendo agravos que 

comprometem a mobilidade e reduzem sua independência, comprometementos que 

podem levar ao risco de morte prematura.  

O custo social do que significam as quedas no Brasil impuseram ao Ministério 

da Saúde incluir desde o ano de 2003 a preocupação com as quedas na atenção à saúde 

do idoso, que passou a ser um item prioritário na agenda de saúde do país, promulgando 

uma nova política nacional de saúde da pessoa idosa baseada no modelo da capacidade 

funcional, que é abordada de maneira multidimensional (BRASIL, 2003). E o impacto de 

uma queda não é exclusivo da pessoa que veio a cair já que as suas consequências 

extrapolam a sua saúde e bem-estar do indivíduo, mas também têm impacto sobre suas 

famílias e cuidadores habituais, o que em princípio acaba por incorrer em custos 

substanciais para serviços de saúde. No Reino Unido, cerca de 10% das ambulâncias 

que foram chamadas para atender pessoas com mais de 65 anos em decorrência de uma 

queda, 60% delas mereceram uma internação hospitalar (TODD & SKELTON,

Quando se consideram os principais fatores de risco para idosos, devemos levar 

em consideração: a idade avançada; ser do sexo feminino; ter uma função 

 2004). 
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neuromuscular prejudicada; haver a presença de doenças crônicas; existir uma história 

prévia de quedas; ter prejuízos psicocognitivos; usar da polifarmácia; em especial o uso 

de benzodiazepínicos; conviver na presença de ambiente físico inadequado; possuir uma 

incapacidade funcional e apresentar uma hipotensão postural (HAWKINS, 1995; TINETTI, 

POWELL, 1990; TINETTI, SPEECHLEY, GINTER, 1988; MENDES DE LEON, 1996; MURPHY, 

WILLIAMS, GILL, 2002; PERRACINI, RAMOS, 2002; MACEDO, 2005; MARTIN, et al. 2005). 

Foi corroborado no Guide line 2010 (AGS) uma lista de perguntas que devem 

ser feitas aos idosos sobre uma queda, que vai desde uma queda no último ano a uma 

avaliação multifatorial por um profissional da área de saúde, história da queda, exame 

físico, avaliação funcional e do ambiente. Sugerem ainda, intervenções, avaliação de 

riscos multifatoriais e estratégias para reduzir o risco identificado. Os componentes mais 

frequentes em intervenções segundo este guia são: a) adaptação ou modificação do 

ambiente domiciliar; b) retirada ou minimização de medicação psicoativas; c) retirada 

ou minimização de outros medicamentos; d) administração de hipotensão postural; e) 

administração de problemas nos pés e calçados e por fim, f) trabalho de equilíbrio, força 

e treinamento de marcha. 

O exercício físico está incluído como componente de intervenções multifatoriais 

para prevenção de quedas, exercícios que visam à marcha, força e equilíbrio, como o 

Tai Chi ou fisioterapia, são recomendados como intervenções eficazes para reduzir as 

quedas. Estes exercícios podem ser realizados em grupos ou individualmente. Os 

programas de exercícios devem levar em conta as capacidades físicas e perfil de saúde 

da pessoa idosa, (isto é, ser adaptado) e serem prescritos por profissionais de saúde 

qualificados, devendo ainda incluir uma revisão regular, progressão e ajuste da 

prescrição de exercício.  

Existe uma contribuição significativa de fatores comportamentais, outros 

relacionados à saúde do indivíduo e também aos que se relacionam ao meio ambiente, 

frequentado pelas pessoas (RÉSEAU, 2005). No entanto, um fato nos parece claro, já que 

na medida em que aumenta o número de fatores de risco, as chances de quedas também 

vão aumentar. (CHAIMOWICZ, 1997; FRIEDMAN et al., 2002; PEREIRA, 2001; AMERICAN 

GERIATRICS SOCIETY, 2001; PERRACINI, RAMOS, 2002; TINETTI, 1986). Mais 

recentemente foi sugerido que uma baixa qualidade de vida representa duas vezes mais 

chances de fratura e medo de possíveis quedas na população idosa (IGLESIAS, MANCA, 

TORGERSON, 2009). 



27 

 

Parece haver consenso em que as quedas se constituem como um dos principais 

problemas da população idosa. Isto se deve principalmente pelas sérias complicações 

que ocorrem depois de um evento de quedas com idosos (BERG, 1997; OMS, 2001; 

VELLAS, 1997; ROSENGREN, MCAULEY, MIHALKO, 1998). Comumente as quedas são 

indicadores do declínio funcional dos idosas e consideradas como um passo para a 

perda de independência (BERG, 1997; FRIEDMAN et al., 2002; MURPHY, WILLIAMS, GILL, 

2002). As consequências das quedas são devastantes, já que de 20% a 30% resultam na 

redução da função, mobilidade e perda da independência, aumentando o risco de 

mortalidade (OMS, 2001; VELLAS, 1997; TODD & SKELTON, 2004). Embora a prevalência 

de quedas aumentem com a idade e seja subjacente às comorbidades, estão implicados: 

as estratégias de prevenção, a abordagem tanto de fatores extrínsecos e intrínsecos ao 

indivíduo, como o aprendizado de levar as pessoas a saberem se levantar 

independentemente de auxílio de outra pessoa (SKELTON & TODD, 2004). Cerca de 50% 

das pessoas que caem vieram a precisar de uma ajuda para se levantar, sendo que 10% 

necessitaram esperar por mais de uma hora pelo auxílio. Sabe-se que a permanência por 

mais de 12 horas no solo pode resultar em úlceras de pressão, hipotermia, desidratação, 

pneumonia e até a morte (TINETTI et al. 1994; TODD & SKELTON, 2004). 

Quanto mais velha a pessoa, mais provável que elas caiam e, embora não seja 

possível prevenir as quedas em idosos completamente, pode se retardar o início ou 

mesmo as consequências consideradas mais graves (ROE, et al. 2008). Segundo o autor 

as pessoas mais velhas dizem que cair é uma consequência do envelhecimento e do 

curso da vida, que em geral, é acompanhada de problemas osteomioarticulares 

(SANDERS, et al. 2002). O primeiro estudo também confirma este fato em sua pesquisa 

que procurou também desecrever como idosos residentes na comunidade pensam, 

sentem e agem quando confrontados com o medo de 

Huang (2005)

cair.  

 sugere que os idosos que têm medo de cair não agem com 

naturalidade, ou seja, podem culpar tanto o declínio do seu desenvolvimento físico, 

como o declínio psicológico e sua integridade social como responsáveis pela queda, 

passando as quedas a serem consideradas como uma consequência inevitável do 

envelhecimento. No mesmo texto sabemos que idosos residentes na comunidade 

possuem variadas estratégias para gerir o medo de cair. Assim, ao desenvolverem 

sintomas psicossomáticos, adotam uma atitude de risco, de prevenção, de mais atenção 

com o meio ambiente, e em função destas estratégias modificam seu comportamento. 
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Algumas destas estratégias também foram observadas em estudos relacionados a 

elaboração de propostas de prevenção de quedas, porém nestes estudos não é abordada a 

gestão do medo de cair (ARFKEN et al., 1994; LACHMAN et al., 1998). Estes autores 

apresentam como exemplo que os sintomas psicossomáticos descritos pelos idosos 

participantes no estudo são: o aumento do risco de isolamento, depressão e ansiedade. 

A restrição de atividades sociais é um dos efeitos mais comuns relacionados ao 

medo de cair em idosos, que acabam por diminuir a frequência de suas atividades 

externas (passeios), para evitar o possível risco de cair (HOWLAND et al., 1993; TINETTI 

e POWELL, 1993; ARFKEN et al., 1994; CLAGUE et al., 2000). Encontrou-se uma redução 

de atividades sociais na ordem de 56% justificada pelo medo de cair (TENNSTEDT et al., 

1998). Um outro achado deste último estudo confirma que quem usa estratégias 

negativas, têm menos satisfação na gestão de estratégias para evitar quedas, pouco apoio 

da família e dos que o cercam, o que resulta em mais medo de cair. Já Walker e 

Howland (1991) e depois Legters (2002), observaram que idosos com um sistema de 

apoio adequado, que inclui uma discussão sobre a temática queda e o medo referente à 

mesma, eram menos propensos a restringir seu nível de atividade, permanecendo por 

mais tempo ativos.  

Lachman et al. (1998) revelaram que é razoável um certo nível de medo de cair, 

isto pode contribuir para a elaboração de habilidades mais eficazes para o enfrentamento 

das atividades que possam levá-lo a cair. Se o medo de cair for constante, haverá  

agravamento do risco já que haverá uma restrição das atividades dos idosos. Murphy et 

al. (2002) e também Yardley e Smith (2002) constataram que o medo de cair sempre 

levou à perda da independência funcional e danos à identidade social dos idosos.  

A maioria das pesquisas têm olhado as informações referentes às quedas sob a 

ótica dos fatores de risco e possíveis causas, tendo em vista à avaliação dos riscos para a 

sua prevenção (TODD & SKELTON 2004; YARDLEY et al., 2005). Por outro lado, poucos 

pesquisadores têm investigado o significado de uma queda na perspectiva do indivíduo 

que caiu, e o impacto da mesma sobre o indivíduo e suas famílias (KINGSTON 2000, 

2000, HEBS, 1999; HORTON & ARBER 2004; YARDLEY et al., 2006, 

Outro fator importante é a hesitação devido ao medo de cair, 

HORTON, 2007). 

evidência essa 

sugerida por Pluijm et al. (2006) e Delbaere et al. (2006). Quem tem medo de cair, 

frequentemente muda o controle do seu equilíbrio a partir de um modo lento de controle 

motor (MULDER et al., 2002; SIBLEY et al., 2007). No modo rápido, o controle do 
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equilíbrio tem lugar automaticamente, sem que a participação do consciente seja 

perceptível (MULDER et al., 2002). No modo lento, o controle do equlíbrio é largamente 

cognitivo e a execução dos movimentos ocorre com substancial envolvimento 

consciente e é muitas vezes, dependente de informações visuais (SIBLEY et al., 2007). 

Ainda no modo lento, o controle utiliza menos estruturas de coordenação, o que implica 

na redução do controle do equilíbrio (MULDER et al., 2002). As evidências para este 

mecanismos são encontrados em estudos que mostram um aumento do medo de cair 

quando associado ao controle de equilíbrio que passa a ser reduzido durante a marcha 

(LIU-AMBROSE et al., 2006; MAKI et al., 1991). O medo de cair é um preditor de queda, 

que independe de fatores relacionados com a fragilidade física (PLUIJM et al., 2006; 

DELBAERE et al., 2006).  

Por outro lado, Zijlstra, et al. (2007) dizem ser plausível que os fatores 

relacionados ao processo de envelhecimento, tais como fragilidade física, contribuam 

para o desenvolvimento do medo de cair. Outro fator relacionado à prevenção de quedas 

tem a ver com atividade física regular, que auxília a manutenção do equilíbrio para 

controle motor, já que existe uma maior exposição a um meio ambiente diversificado, 

onde comumente são praticadas as atividades físicas. Verificou-se que o aumento da 

atividade física ao ar livre estava associado com o aumento do risco de quedas ao ar 

livre (WIJLHUIZEN 

Wijlhuizen, Chorus, Hopman-Rock (2008) trazem considerações importantes 

sobre a questão da fragilidade do indivíduo relacionada à atividade física com relação a 

prevenção de quedas. Eles dizem que com o aumento da 

et al., 2007). 

fragilidade aumenta o risco de 

quedas, pois o declínio fisiológico do corpo e suas funções subjazem à fragilidade, o 

que leva a uma capacidade reduzida para o controle do equilíbrio.  

A redução da atividade física devido ao medo de queda suprime o efeito de 

neutralizar uma combinação de ‘fragilidade’ e ‘hesitação’. A restrição da atividade é 

uma consequência comum do medo de cair. Entre idosos que vivem na comunidade, a 

prevalência de restrição de atividade relacionada ao medo de queda é estimada entre 

20% a 55% (WILSON et al. 2005). Na Colômbia, foi estimado que esta restrição de 

atividade varia entre 20% e 47%, sendo mais comum em mulheres e aumentando na 

medida que a idade avança (GÓMEZ e CURCIO, 2006).  O medo de cair leva então os 

idosos a restringirem a prática de atividade física (BRUCE et al., 2002; VELLAS, 1997). 
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Por outro lado, Delbaere, et al., 2010 afirmam que o treinamento físico é capaz de 

influir na melhora autoeficácia relacionada a uma possível queda.  

Spirduso (2005) ressalta que de todas as dimensões humanas, a física é 

normalmente a primeira a dar sinais visíveis do envelhecimento e, por ser um fator 

determinante para a maioria das atividades humanas, a sua eficiência afeta os aspectos 

cognitivos, psicológicos, sociais e espirituais do indivíduo idoso. De forma semelhante, 

Okuma (2004) ressaltou que uma boa saúde física acompanhada de uma vida 

independente, regula os aspectos psicossociais, mantém a autoestima elevada e contribui 

consideravelmente para um envelhecimento bem-sucedido. A mesma autora em outro 

estudo, em 1998 já afirmava os efeitos positivos dos exercícios físicos que teriam uma 

relação com a cognição, autoestima e o bem-estar, tanto físico como psicológico. A 

prática de atividade pode ser uma forma de melhorar essa percepção, permitindo ao 

indivíduo testar-se fisicamente, conhecendo e equilibrando suas potencialidades e 

limitações, atuando sobre si e sobre o ambiente (MCAULEY, 1997, 1991; NERI, 2002, 

1995, 1993). Assim, segundo os autores, quanto mais vulnerável o indivíduo estiver ao 

estresse psicológico associado ao processo do envelhecer, maior será seu esforço para 

levar a cabo as suas AVD’s e AIVD’s. 

Parece ser consenso na literatura os benefícios fisiológicos advindos da prática 

regular de atividades físicas, incluindo: ganho de força muscular, melhora do equilíbrio 

e do desempenho da marcha e aumento da flexibilidade. Proporcionando assim, uma 

maior independência aos idosos para realizar suas AVD’s, com benefícios psicológicos, 

tais como melhora da autoestima e da autoconfiança, que acabam por repercutir na 

melhora da qualidade de vida (FREITAS, 2002). As quedas são raras nas pessoas idosas 

que se encontram em boa forma física (STUDENSKI et al., 1994) e, nesse sentido, um 

treinamento físico que desenvolva as capacidades físicas necessárias para dar maior 

estabilidade nos deslocamentos parece ser um caminho eficiente para as pessoas idosas 

caírem menos. Uma boa condição física é relacionada com o menor número de quedas e 

pouco (ou ausência de) sentimento de medo de cair de idosos (BRUCE, DEVINE & 

PRINCE, 2002; CUMMING, SALKELD, THOMAS & SZONYL, 2000; FUZHONG, et al., 2002.  

Zijlstra, et al. (2007) afirmam que a experiência de uma queda recente é uma 

causa conhecida para o desenvolvimento do medo de cair, pois o medo de queda 

também é prevalente em idosos que não são caidores costumazes. Parece ser mais aceito 
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que a relação queda e uma baixa autoeficácia sirva para indicar quem é mais propenso a 

cair (TINETTI et al., 1990). 

O medo de cair é um sentimento definido em relação às quedas. Este medo pode 

ser baseado em duas direções: ter medo ou não (BANDURA, 1982). A princípio algumas 

pessoas desenvolvem medo de cair, ligado diretamente a uma atividade específica, 

outras, desenvolvem fobia, ou seja, medo excessivo ou não em relação a uma situação 

específica. Bhala, O‘Donnell, Thoppil (1982) utilizam o termo ‘ptofobia’ para 

caracterizar a fobia de quedas em idosos. 

Durante muito tempo, se acreditava que o medo de queda era resultado de um 

trauma psicológico proveniente da queda, também categorizada de síndrome pós-queda, 

que foi identificada pela primeira vez por Murphy e Isaacs (1982). Os autores disseram 

que depois de uma queda, as pessoas atendidas no ambulatório desenvolviam intenso 

medo e desordem no modo de andar. O medo de queda foi então identificado como um 

dos principais sintomas desta síndrome. Desde então o medo de queda ganhou o 

reconhecimento como um problema específico de saúde entre adultos mais idosos. No 

entanto, era comumente encontrada entre os idosos que ainda não tinham experimentado 

uma queda (SCHEFFER, et al., 2008). 

Como foi dito na literatura encontramos uma outra consequência das quedas, 

classificada como ‘síndrome pós-quedas’ ou ‘medo de voltar a cair’, relatado por vários 

autores (BECKER, 1999; ROBBINS,1989; VELLAS, 1997; FABRÍCIO, RODRIGUES E COSTA, 

2004). O medo após a queda pode trazer consigo não somente o medo de novas quedas, 

mas também o de se machucar, ser hospitalizado, sofrer imobilizações, ter declínio de 

saúde, tornar-se dependente de outras pessoas para o autocuidado ou para realizar 

atividades da vida diária, ou seja, medo das consequências inerentes à queda. Portanto, 

todos esses sentimentos podem trazer importantes modificações emocionais, 

psicológicas e sociais, tais como: perda de autonomia e independência para AVD’s e 

AIVD’s, diminuição de atividades sociais, sentimento de fragilidade e insegurança. 

O trauma psicológico é uma das consequências comuns das quedas e é 

comumente traduzido pelo medo de cair, independentemente do trauma físico e/ou 

limitação funcional (BERG, 1997; FRIEDMAN, 2002; OMS, 2001; VELLAS, 1997; BRUCE, 

DEVINE, PRINCE, 2002; ROSENGREN, MCAULEY, MIHALKO, 1998; CUMMING, 2000; 

FRAZONI, 1994). 



32 

 

Jung; Lee; Lee. (2009) também em seus estudos sobre intervenções para 

melhoria da confiança no equilíbrio em idosos, encontraram presença de medo de cair 

com ou sem quedas prévias, estudo esse baseado em duas revisões sistemáticas, com 

abordagens monofatorial ou multifatorial, onde um total de 46 ensaios clínicos 

randomizados foram identificados: oito das cinco abordagens monofatoriais mostraram 

benefícios direto com o equilíbrio; nas abordagens multifatoriais nove dos dezessete 

programas de prevenção de quedas mostraram o efeito do equilíbrio. Portanto, baixa 

confiança no equilíbrio e medo, levam a quedas e as cifras aumentam de 30 a 66%, 

como mostra o estudo de Friedman et al. 2002, fica assim claro a evidência de que 

medo é um preditor para quedas. 

Sequelas psicológicas das quedas são normalmente investigadas com 

predominância quantitativa e na perspectiva do risco, envolvendo a autoeficácia, 

autoestima, atribuição e lócus de controle (MARTIN et al., 2005; YARDLEY et al., 2005; 

MANN, et al., 2006). Embora não seja claro qual veio primeiro, se a queda ou o medo de 

cair (FRIEDMAN et al., 2002).  

Deshpande, et al. (2008a) relatam em seus estudos que quase 50% do total da 

população descreveram algum medo de queda, e que este aumentava significativamente 

com o aumento da idade. Em relação ao gênero, 65% das mulheres e 35% dos homens 

relatavam algum medo de queda e os participantes deste estudo com maior pontuação 

na escala FES-I para medo de queda, estavam associados com sintomas depressivos, 

caminhavam devagar, e também apresentavam maiores deficiências na suas AIVD´s e 

realizavam menos atividades. 

Chou e Chi (2007) estudaram a relação temporal entre quedas e medo de cair em 

idosos nos serviços de cuidados primários e constataram que as quedas e medo de cair 

não foram preditores independentes, ao contrário, a idade era um preditor comum 

independente para quedas e início do medo de quedas, o que dá algum suporte ao 

argumento de que as quedas são parte do curso da vida. Eles não encontraram nenhum 

ciclo vicioso de quedas e medo de quedas. 

Roe, et al. (2008) em seu estudo voltado a investigar programas de prevenção de 

quedas afirmam que o sintoma do medo de cair pode ser uma resposta razoável para 

determinadas situações que levam uma pessoa idosa a ser cautelosa, e isto pode 

contribuir para prevenção de quedas através de escolhas e cuidados como a prática de 

atividade física (Murphy et al., 2002).  
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Também foi encontrada uma baixa relação entre quedas e a qualidade de vida e 

pouca satisfação com a vida, além de se constatar o aumento da institucionalização dos 

idosos (CUMMING et al., 2000; LI et al., 2003). Foram identificados como correlatos ao 

medo de cair e a limitação de engajamento em atividades, a deficiência visual, quedas, 

baixa autoeficácia, estado de solidão, os sentimentos de ansiedade e sintomas de 

depressão (ALARCÓN; GONZÁLEZ-MONTALVO; PUIME 2009). Encontramos correlação 

entre o aspecto psicossocial e o medo de cair e evitar participar de atividades, as 

variáveis psicossociais não contribuiram de forma independente para a diferença entre o 

medo leve e grave de queda e para a diferença entre a evasão da atividade devido ao 

medo de cair. Os programas de intervenção voltados a prevenir as quedas e também a 

diminuir o medo de cair foram desenvolvidos para melhorar o estado de saúde física e 

psicológica. Encontramos alguns estudos voltados a atuar nas condições físicas do 

indivíduo e na educação para a saúde (BROUWER, WALKER, RYDAHL & CULHAM, 2003; 

SCHOENFELDER & RUBENSTEIN, 2004; WOLF et al., 1996).  

Encontramos também estudos combinando exercícios físicos e 

o uso de protetor de quadril (NITZ & CHOY, 2004; TENNSTEDT et al., 1998; CAMERON et 

al.

Boyd e Stevens (2009) realizaram um estudo transversal, com participantes 

foram escolhidos de forma aleatória pela lista telefônica, sendo estes, adultos norte-

americanos. O acompanhamento compreendeu os anos de 2001 a 2003, foram no total 

, 2000). Estudo recente, comparando a relação da saúde com a qualidade de vida e 

implicações com as quedas em mulheres idosas (IGLESIAS; MANCA; TORGERSON, 2008), 

mostraram que o fato de ser mulher e fumante, está associado à baixa qualidade de vida, 

e as fraturas, ocorrem duas vezes mais nesse grupo, e segundo os autores isto se 

relaciona com o medo de cair. Já num estudo longitudinal observacional feito com 161 

pacientes com capacidade de andar, de ambos os sexos, com idade média de 82 anos 

que realizavam reabilitação geriátrica (DENKINGER et al., 2010), o medo de cair foi uma 

predição funcional em todos os resultados. Os instrumentos utilizados, índice de 

Barthel, instrumentos para detectar alguma deficiência, capacidade funcional e FES-I 

demonstraram uma associação entre os preditores e o estado funcional. Entretanto, no 

teste de velocidade de marcha habitual, foram menos significativos os resultados. Como 

resultado os níveis de medo de cair seguem de forma linear ao longo do tempo da 

pesquisa. Os autores alegam que a autoeficácia é o único parâmetro que prevê o 

resultado de forma significativa a reabilitação. 
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1.709 adultos com 65 anos ou mais de idade que falavam inglês ou espanhol. Foi 

realizada a estimativa das quedas recentes, com suas gravidades, modo de prevenção, 

comportamentos e a prevalência do medo de cair. Como resultado, 9,6% do total dos 

mais velhos relataram queda pelo menos uma vez nos últimos 3 meses, 36, 2% do total 

disseram apresentar de moderado a muito, medo de cair, entretanto, poucos relatam que 

fizeram alterações para prevenir futuras quedas. 

Simpson, et al. (2004) descrevem a importância de controlar a osteoporose, 

devido à grande incidência de fraturas de quadril. Afirmam ainda, que os idosos que 

aderem a um programa de prevenção de queda são aqueles que estão mais preocupados 

com as futuras consequências dessa queda. Os autores informam que os programas de 

prevenção de quedas devem utilizar trabalhos psicológicos para diminuir a ansiedade a 

respeito do medo de uma futura queda e incentivar essa população a prática de atividade 

física para melhorar também a estabilidade postural através do aumento maior da 

potência dos membros extensores e da mobilidade articular do tornozelo (SIMPSON et 

al., 2004). 

Murphy et al. (2003) analisaram os fatores que predispõem para o 

desenvolvimento do medo de cair. Foram investigados a partir de uma amostra 

representativa de mulheres idosas residentes na comunidade. Quatro fatores foram 

identificados como preditores significativos: a idade de 80 anos ou mais, deficiência 

visual, estilo de vida sedentário, e o não apoio emocional disponível. Não foi 

obsdervada uma história de quedas no ano anterior ao da pesquisa para ser considerado 

como um preditor independente de medo de cair. Entretanto, eles perceberam que 

quando era alguém que respondia posteriormente a uma queda, combinava-se a outros 

fatores a predisposição para aumentar o medo de cair.

Delbaere, et al. (2010), investigaram a escala FES-I, o método associou a escala 

a outros fatores como, demográficos, medidas fisiológicas e neuropsicológicas. Isto 

aconteceu num período de 12 meses, com 500 participantes que tinham uma idade 

média de 70 a 90 anos. As quedas foram monitoradas mensalmente e o medo de cair a 

cada três meses. Como resultado dessa pesquisa longitudinal, sugere-se que os 

participantes pontuaram de forma consideradamente melhor na escala FES-I quando as 

medidas fisiológicas e neuropsicológicas indicavam bons resultados, ou seja melhor 

autoeficácia, a pontuação da escala aumentava, ou seja menor autoeficácia, ao longo do 

tempo da pesquisa, quando a pessoa havia sofrido múltiplas quedas. O sentimento de 
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medo de cair aliado ao medo de um possível isolamento social (solidão) por parte de 

idosos que trabalham fora, pareceu ser uma barreira muito grande, pois eles se vêm 

independentes e acabam tendo o medo de estar nas ruas e não conseguir manter a 

postura durante uma possível queda, caírem ao chão e não conseguirem se levantar 

sozinhos (ROE, et al. 2008). Os idosos deste estudo apresentavam medo de ter outra 

queda e descreveram uma perda de confiança em si.  

Scheffer, et al. (2008) indicam 

Suzuki et al. (1999), em estudo sobre medo de cair associado a qualidade de 

vida em idosos que frequentavam uma unidade de centro-dia, também encontram em 

sua pesquisa a relevância do medo de queda. O estudo foi realizado com 135 idosos, 

ambos os sexos, sendo estes, 92 mulheres e 43 homens. Como resultado 49 

participantes (36, 3%) expressavam não ter medo de cair, enqunato 22 participantes 

(16,3%), relataram ter muito medo de cair, os outros 47, 4% relataram de pouco a medo 

moderado. Mas os autores alegam que no Japão existem poucos relatos sobre o 

sentimento de medo de cair. Em 2002, Suzuki e outros autores, verificaram que os 

profissionais de saúde e o meio de comunicação (mídia) no Japão, informam a 

em seus estudos que o medo de cair é um 

importante problema para a saúde do idoso, mas está presente em pessoas que caíram e 

também nas que nunca experenciaram uma queda. Neste estudo procurou-se estudar os 

métodos para medir o medo de queda, sua prevalância em caidores e não caidores, 

identificar os fatores relacionados com o medo de queda e a sua relação com as 

consequências dessa queda. Foi realizada uma revisão sistemática identificando 28 

estudos relevantes sobre medo de queda, mas devido aos diferentes tipos de medidas 

utilizados entre eles, a prevalência de medo de queda, variou entre 3% a 85%. Dentre os 

principais fatores de risco para o desenvolvimento desse sentimento é ser do gênero 

feminino, ter mais idade e como consequências identificadas no estudo são: o declínio 

físico e mental, aumento progressivo para risco de queda e da saúde.  

Também foram estudados indivíduos que apresentam tonturas e distúrbios do 

equilíbrio e esta relação com o medo de quedas (YARDLEY, 1998). Concluiu-se que 

tontura produz excitação autonômica e cria ansiedade. Estes achados sugerem um 

mecanismo para sentir-se instável, contribuindo para o desenvolvimento de medo de 

cair. O medo de cair tem sido relatado como a preocupação mais importante para a 

comunidade de adultos mais velhos, mais ainda do que o medo de ser assaltado, ter 

dificuldades financeiras, ou um sério problema de saúde (HOWLAND et al., 1993). 
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população sobre cuidados que devem se ter com a saúde, isso faz com que se evite que 

os idosos se tornem pessoas acamadas. Os pesquisadores e profissionais de saúde 

investigam regularmente as quedas, de forma a prevenir futuras ameaças à população 

japonesa. Este fato também é relatado no estudo de Huang e Acton (2004), e os autores 

sugerem que as responsabilidades pela saúde e segurança quanto à vida é do próprio 

indivíduo. 

Lidar com o medo de queda envolve a minimização de seu impacto e permite 

participar na sua administração e a melhora de habilidade. Esforços para gerir o medo 

de queda são integrados no estilo de vida do idoso e apoiado, ou pelo menos tolerado, 

por familiares e outras pessoas (HUANG, 2005). Sugere-se então que os idosos devam se 

tornar mais independentes e virem a assumir mais as suas responsabilidades que ao 

nosso ver devem ser partilhadas com o poder público. 

 

1.6 INTERVENÇÕES SUGERIDAS PARA PREVENÇÃO DE QUEDAS E O CONTROLE DO MEDO 
DE QUEDA 
 

Wang e Tzu-ting (2009) recomendam a criação de um instrumento sensível à 

medição dos níveis mais baixos de medo de cair como necessário para melhor 

compreender este fenômeno na população. Para Delbaere, et al. (2010) melhorar a 

autoeficácia pode reduzir o medo de cair através do treinamento físico aliado a uma 

abordagem psicológica com esses idosos, desenvolvendo recursos adequados para o 

devido enfrentamento. 

Jung; Lee; Lee (2009), sugerem que os exercícios de tai chi podem aumentar o 

nível de confiança para se realizar as atividades físicas e servem como intervenção 

possível para minimizar o medo de queda. Zijlstra, et al. (2007) revelaram 

Nos estudos de Roe et al. (2008) verificou-se que as intervenções para o medo 

de cair podem ser eficazes em diminuir o receio de cair. No entanto, o efeito dessas 

intervenções não foram eficazes quando esses idosos receberam uma intervenção que 

não incluía a atividade física. Quando foram solicitados a participarem de reuniões 

regulares, encontro com outros idosos, com as atividades acontecendo em conjunto, foi 

percebido pelos autores que isso poderia ter influência tanto quanto a confiança dos 

mesmos em executar uma AVD. E

que 

exercícios em casa e programas multifatoriais relacionados à queda, que incluem o tai 

chi realizados em grupos tem sido eficaz na redução do medo de cair. 

ste resultado sugere que um programa que combina 
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exercícios e educação é mais eficaz do que um programa isolado de exercícios físicos, 

isto porque o medo de queda é influenciado não só por problemas físicos, mas também 

pelo aspecto psicológico e por problemas cognitivos e isto pode ocorrer através de 

programas que tenham um tempo mínimo de 4 meses.  

Os mesmo autores também afirmam que ajudar as pessoas a refletir sobre suas 

quedas e entender por que eles aconteceram, pode ajudar a prevenir futuras quedas, 

dissipar o medo e aumentar a confiança. A reflexão ajuda as pessoas a identificarem as 

causas e consequências, mesmo quando não há uma causa aparente. Isto pode 

desempenhar um importante papel na antecipação e adaptação às alterações necessárias 

(ROE et al., 2008). 

Bishop, et al., (2007) perceberam que intervenções que tenham o propósito de 

orientar o indivíduo quanto à minimização de sua dor a ponto de melhorar seu processo 

de reabilitação em domicílio, consequentemente, sua melhora física, devem ser 

incluídos nas atividades com pessoas idosas que apresentem distúrbios de equilíbrio ou 

com que tenham dificuldade com sua mobilidade. Por exemplo, se o idoso demonstrou 

problemas com estabilização, que é avaliada pela escala de equilíbrio de Berg, como 

fraqueza significativa no abdutor do quadril, quadríceps e flexores plantares, exercícios 

de fortalecimento específicos foram desenvolvidos, utilizando-se de força isométrica e 

exercícios funcionais, pois sabemos da importância desses músculos para uma marcha 

normal. Os autores ainda indicam que, se o idoso era incapaz de percorrer uma curta 

distância em 2 minutos em uma testagem, ele era colocado nos dois programas: um 

referindo ao treinamento de resistência para caminhar e outro de treinamento intervalar, 

que inclui caminhadas rápidas e lentas, andar para trás e para a frente, girando em várias 

direções, parando de andar e reiniciando, caminhar carregando objetos e caminhar 

movimentando a cabeça em várias direções. Ao final do estudo foi feito um feedback 

baseado no equilíbrio desses idosos, realizado em superfícies duras e em espumas, tanto  

com os olhos abertos e fechados e aumentava-se a dificuldade através da redução da 

base de apoio sobre estas superfícies e também do movimento da cabeça e dos braços. 

Os exercícios para esses idosos variaram conforme suas necessidades, mas com um 

tempo de realização aproximadamente igual para todos em suas casas (BISHOP, et al., 

2007). 

Através de estudos transversais e prospectivos foram identificados os principais 

fatores que se associam ao medo de cair: idade avançada; sexo feminino; histórico de 
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outras quedas; fragilidade; comprometimento da marcha; problemas de equilíbrio; 

lentidão as respostas motoras; dificuldades da realização de (AVD); uso de drogas 

psicotrópicas, baixa autoeficácia relacionada às quedas, diagnósticos de duas ou mais 

doenças crônicas, hipotensão ortostática, problemas visuais; depressão, avaliação 

negativa do estado de saúde; restrição das atividades sociais, baixa qualidade de vida; 

pouca mobilidade e institucionalização (EVITT e QUIGLEY 2004; ANDRESEN et al., 2006). 

Essas foram algumas das milhares de intervenções sugeridas na literatura e em 

grupos de estudo e pesquisa para prevenção de quedas e o controle do medo de quedas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 

Neste capítulo apresento minhas opções metodológicas, justifico as escolhas 

feitas para o desenvolvimento desse estudo e também descrevo a forma como se 

estruturou a pesquisa e a coleta dos dados. Abordaremos em primeiro lugar a opção que 

fizemos ao escolher um instrumento que é proposto para medir o medo de quedas e que 

no Brasil já foi validado. Para o aprofundamento da investigação no quesito quedas de 

idosos e sua relação com causas e consequências, apresento a análise do conteúdo 

(Bardin, 2011), método este escolhido para auxiliar-me na melhor compreensão dos 

dados coletados que foram trabalhados no sentido extrair as categorias que explicam o 

conteúdo das entrevistas semi-estruturadas aplicadas em 15 pessoas, que no momento 

da entrevista, frequentavam as atividades propostas pelo projeto VS em Niterói e São 

Gonçalo. O grupo escolhido o da UBS-Vizella, está localizada no bairro do Barreto no 

município de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro. Como veremos, trata-se de um grupo 

escolhido por conveniência, já que antes de existir a pesquisa já havia uma proposta de 

atividades propostas ao grupo investigado.  

 

2.1  TIPO DO ESTUDO 

 

 Apesar de termos aplicado uma escala para medir o medo de quedas através dos 

resultados obtidos na identificação da autoeficácia dos investigados, via escala FES I 

Brasil, trata-se fundamentalmente de uma pesquisa qualitativa, que é indicada para 

tratar dados subjetivos utilizando um conjunto de técnicas que servem para a construção 

da realidade (MINAYO, 2003).  Nesta técnica, a preocupação central não são referências 

tiradas de frequências de respostas, mas sim da qualidade destas respostas. Em 

princípio, são as ciências sociais e humanas aquelas que mais produzem conhecimento 

neste formato já que nem tudo pode merecer uma quantificação.  
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O ato de analisar supõe a capacidade de ler e de compreender o que permanece contudo 
insuficientemente preciso, na medida em que fazer uma análise de conteúdo supõe que se 
construa um sistema organizado de leitura particular (reflexo de uma operação intelectual 
de abstração pela qual se definem as categorias de análise) (Robert; Bouillaguet, p.9,1997).  

Na análise de conteúdo que posteriormente empreendemos nos dados coletados 

trabalhamos com uma variedade de crenças, valores, significados e outros construtos 

que saem das relações que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Esta pesquisa que aqui apresentamos tem o desenho qualitativo, do tipo exploratório, 

realizado com pessoas idosas que frequentam as oficinas da UBS-Vizella. Foram duas 

as principais etapas que marcam a investigação que foi realizada com os 15 

participantes voluntários serem moradores da região do Barreto.  

Inicialmente foi aplicado uma escala, cujo resultado é apresentado na forma de uma 

escala denominada como FES-I Brasil que qualifica a autoeficácia desses idosos nas 

suas AIVD’s. Em seguida, todos que participaram da primeira etapa foram submetidos a 

uma entrevista semi-estruturada, realizada pelo autor do projeto.  

Uma entrevista é um ‘speech event’ no qual uma pessoa A, extrai uma informação de uma 
pessoa B, informação esta que está no contexto da biografia de B. O termo biografia 
significa o conjunto de representações associadas aos acontecimentos vivenciados por B 
(...) A subjetividade do produto informativo gerado é uma propriedade das entrevistas 
(Blanchet A et al, p. 8, 1987).  

Nesta relação que se estabelece visando a produção de dados a serem 

futuramente trabalhados, considera-se a importância de considerar uma entrevista 

visando a responder a uma investigação como sendo uma relação de cumplicidade entre 

duas pessoas, no nosso caso, favorecido pelo conhecimento prévio entre os 

entrevistados e o entrevistador. Assim sendo, a entrevista foi conduzida e devidamente 

registrada pelo entrevistador e teve como objetivo favorecer a produção de um discurso 

linear do entrevistado sobre um tema definido no âmbito de nossa investigação sobre as 

quedas. O uso da ferramenta entrevista numa investigação, “é utilizada para estudar os 

fatos onde a palavra é o vetor” (p. 85). A interpretação das falas dos entrevistados 

possibilitou a identificação de categorias que foram capazes de aproximar e dialogar 

com a literatura, sugerindo as reflexões que propomos na relação queda e medo com 

envelhecimento.  
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2.2 CAMPO DA PESQUISA 

 

A escolha do núcleo UBS-Vizella se deu pelas condições que o mesmo se 

apresentou, já que não é tão comum ter atividades outras diferentes do atendimento 

clínico e do que tradicionalmente se considera como o campo da saúde. Esta UBS ao 

incluir a prática de atividades físicas assume um papel de vanguarda no que toca a 

promoção da saúde. Mesmo considerando que a educação física faz parte do que se 

considera como saúde, que o SUS a considera como uma das profissões que podem ser 

incluídas dentro de suas unidades, a prática de atividades físicas, objeto principal 

daqueles que atuam no campo da educação física e de outros terapeutas corporais não 

têm como hábito estarem presentes em UBS. E mais ainda, dentro de oficinas que 

buscam influir na prevenção de quedas.  

A pesquisa seguiu os requisitos de uma investigação científica que se fundamenta 

em dados qualitativos. Minayo (2007) sugere que três componentes devem fazer parte 

da construção de uma pesquisa de cunho qualitativo, ou seja: interação; conveniência e 

contato. Considera-se a importância de existir uma ‘interação’ entre o pesquisador e o 

grupo, no caso o da UBS -Vizella; a ‘conveniência’ de se realizar uma pesquisa com 

uma população, neste caso de idosos que participam de um projeto de intervenção no 

qual o pesquisador já atuava, e nesse caso, o ‘contato’ que acaba por assegurar o êxito 

do trabalho. A autora anterior diz que a finalidade de análise numa pesquisa qualitativa 

é heurística: penetra no contexto real da descoberta; de administração de provas: 

realizada através marcação entre os achados, hipóteses ou achados e de ampliação dos 

contextos: rompendo com o empirismo e destacando aspectos culturais na compreensão 

da realidade estudada. 

No ano de 2007 a UFF, através do GPEAF, se apresentou, e foi contemplado, no 

edital público da SNDEL do Ministério Esporte que visava a atender adultos e idosos 

com atividades consideradas como de lazer, no que se passou a chamar como projeto 

VS-NSG. O projeto começou com dez núcleos localizados nos municípios de Niterói e 

São Gonçalo e desde o seu início uma importante parceria se estabeleceu com o 

Programa Médicos de Família (PMF) do município de Niterói. Outras parcerias também 

se desenvolveram com instituições das mais diversas: Programa Viva Idoso, da 

Secretaria de ação social do município; Centro de Integração Social Uma Chance 
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(CISC), organização não governamental que atua na reinserção de egressos do sistema 

penitenciário; Secretaria Municipal de Educação de Niterói e posteriormente com 

Instituições religiosas como Igreja Católica e Igreja Batista e até com um grande 

condomínio do bairro de Alcântara (ALVES JUNIOR, 2009). A metodologia empregada 

no projeto aproxima-se ao que já era proposto desde o ano de 2001 no que foi 

denominado como projeto Prev-Quedas (ALVES JUNIOR, 2001; 2007). Só que no 

momento que se atrelou à proposta do ME, ampliou-se leque de opções de atividades 

oferecidas, sem, no entanto, se afastar da maneira com que encarávamos o processo do 

envelhecimento, e também, a base teórica e prática que dava sustentação à proposta de 

prevenção de quedas, que veio a ser uma das oficinas presentes em todos os núcleos. A 

relação com GPEAF foi a de ter um espaço acadêmico que privilegia a pesquisa e, ao 

mesmo tempo, investiga a prática pedagógica que é apresentada aos idosos e abre a 

possibilidade de se pesquisar este grupo específico que é o VS-NSG.  

A fundamentação teórica do projeto surge com a perspectiva de envelhecer-se em 

diferença do que era antigamente e que acaba por se consolidar através da perenização 

dos sistemas de aposentadoria que passaram a incorporar a preocupação com o modo de 

vida daqueles que se aposentam, os que já foram chamados de ‘novos velhos’, adultos 

que não são mais jovens e nem tão velhos, indivíduos que não aceitam mais como 

imposição social a inatividade. Estamos então diante de um novo tempo social para os 

que envelhecem, cada vez mais cheio de possibilidades culturais, em que a prática de 

atividades físicas, passa a ser uma delas. Também consideramos que neste tempo 

disponível do trabalho, que é o do aposentado, soma-se o que é contemplado pelo tempo 

destinado as obrigações familiares e religiosas. Este tempo é o que chamamos de tempo 

de lazer (Melo, Alves Junior, 2003), um tempo moderno que se diferencia 

fundamentalmente de um modelo de tempo recuperador da força de trabalho. Ele se 

constitui enquanto tempo social após o período da industrialização e a organização da 

vida urbana. Na verdade é um tempo social que se constitui como tal através da 

artificialização do tempo do não trabalho, produto da artificialização que o tempo do 

trabalho recebeu.  

Na proposta pedagógica do projeto, vislumbramos o duplo aspecto pedagógico do 

lazer, onde a proposta é a de educar pelo lazer e para o lazer (ALVES JUNIOR, 2009, 

p.247-251). Assim, promoção da saúde, através da educação para a saúde, encontra um 
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campo fértil em projetos semelhantes aos que aqui descrevemos, e é importante 

considerar que o acesso ao lazer é um dos determinantes da saúde.   

Apesar de a atividade física ser um forte atrativo, e como já mencionamos um dos 

interesses culturais do lazer (interesse físico), não se menosprezaram no projeto VS 

outros interesses culturais, como os intelectuais, artísticos, manuais, turísticos e sociais. 

Todos estes fazem parte da grade oferecida na UBS-Vizella. As oficinas recebem a 

contribuição no que toca à sua formatação tanto dos agentes sociais, que chamamos de 

animadores culturais (MELO, 2006) e que atuam com o vínculo de bolsistas.  

As propostas das oficinas são também apresentadas aos participantes, membros que 

representam a comunidade. A partir das discussões que cada grupo apresentava, se 

estabelece por consenso o que é mais importante de ser trabalhado. Dentre o leque de 

opções que surgiram temos ementas que dão uma noção do que é trabalhado nas 

oficinas como as que passaram a fazer parte do ementário do projeto: Prevenção de 

quedas; Ginástica para a Memória; Criatividade; Teatro; Dança e Expressão Corporal; 

Conhecimento do Próprio Corpo; Caminhada; Alongamento; Cinema e Cine Clube e 

Eventos Diversos (ALVES JUNIOR, 2009 p. 252-253).  

O projeto supera um grande desafio que é encontrado em muitos projetos de idosos 

que limitam o acesso a pessoas de determinadas idades como por exemplo, ter mais de 

sessenta anos, sem que se apresente uma idade limite no outro extremo. O projeto VS-

NSG, rompe com esta lógica considerada por alguns como segregacionista (ALVES 

JUNIOR, 2011) e avança no sentido que passa a privilegiar a intergeracionalidade, 

considera o envelhecimento enquanto um processo e que a manutenção da qualidade de 

vida e da saúde sejam o alvo principal a ser atingido. 

 

2.3 DEFININDO A ESCALA - FALLS EFFICACY SCALE (FES) 

São várias as abordagens que sugerem medidas sobre o medo de cair. A 

abordagem mais comum é perguntar diretamente ao indivíduo se ele caiu há um 

determinado tempo e como ele caiu, suas causas e consequência. Com relação ao medo 

de quedas a pergunta também pode ser feita de forma direta. A quantificação deste 

medo como também a da quantidade de quedas torna-se mais complexa, pois sabemos 

da multifatoriedade das quedas. Um conjunto de estratégias investigativas vão 

contribuir para o melhor conhecimento do impacto social das quedas, e isto consiste em 
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avaliar quem é aquele que tem mais propensão a cair, tendo em conta os aspectos 

comportamentais, de saúde e também os relacionados ao meio ambiente frequentado. 

As respostas a um questionamento feito de forma direta podem vir de forma dicotômica, 

seja com um sim ou com um não, ou virem classificadas por níveis, como nada, pouco, 

moderadamente e muito (ARFKEN et al., 1994; FRANZONI et al., 1994; MAKI, 1997; 

LAWRENCE et al., 1998). Embora estes métodos de produção de conhecimento sejam de 

caráter informativo, eles não são capazes de detectar as possíveis variações nos níveis 

de medo de queda, não permitindo respostas que estejam associadas a complexidade da 

construção dos medos  de cada um. 

Uma abordagem destinada à avaliação do medo de cair passou a utilizar o 

conceito de autoeficácia estabelecido em outra ocasião por Bandura (1977). Foi a partir 

do trabalho deste autor que foi criada a Fall Efficacy Scale - FES (TINETTI et al, 1990), 

que ao longo dos anos mereceu algumas variações na medida em que foram necessárias 

reavaliações da proposta inicial. Na pesquisa que ora apresentamos, optamos por utilizar 

a escala que se denominou Fall Efficacy Scale - FES-I (ProFaNE - Prevention of Falls 

Network Europe), que nos pareceu a mais completa para se avaliar o medo de cair, já 

que a ela foram acrescidas mais seis atividades instrumentais, as AVD’s que 

privilegiavam as pessoas mais velhas, que, como sabemos, são aquelas que mais caem, 

estão mais fragilizadas tanto física como emocionalmente. Esta percepção pode ser 

estendida ao grupo social que mais contribui ao alto índice de quedas independente do 

país em que esta observação vier a ser realizada. 

A FES-I, elaborada por Tinetti et al (1990) como vimos, teve como base a escala 

FES que já se aproximava com a perspectiva de autoeficácia dos investigados em 

enfrentar situações que podem levar a quedas. A escala inicialmente foi composta por 

10 itens, e possibilitava uma classificação que variava de 0 a 10 pontos, assim, quanto 

mais baixo se pontuasse, teríamos uma menor confiança e na medida em que 

aumentasse, chegando aos 10 pontos, consideraríamos uma total confiança, desta 

maneira, identificaríamos o quão o indivíduo se sente seguro na execução de uma 

determinada atividade na sua vida cotidiana, e na relação, o que acaba por sugerir um 

menor risco de quedas.  

Para alguns autores, a escala apresenta algumas lacunas (LACHMAN et al., 1998). 

Para eles isto se deve à classificação dicotômica, ser uma escala com poucas 
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possibilidades de respostas, ficando entre o sim e o não. Por outro lado, um grande 

número de autores defende que a escala FES possui uma boa confiabilidade e validade 

(TINETTI et al., 1990; TENNSTEDT et al., 1998

Lachman et al. (1998) consideraram que o formato de uma determinada questão 

pode ser muito complexo para alguns indivíduos. Idosos, especialmente aqueles com 

grau de compreensão limitada, teriam dificuldade em responder às questões da escala, 

como por exemplo, se ele precisasse correr para atender a um toque de telefone, ou se a 

realizar essa atividade na possibilidade de cair. Isto pode ser diminuído através da 

combinação de alguns testes anteriores que detectariam a incapacidade de determinados 

indivíduos em responder determinadas questões. Neste caso o Mini-mental pode ser 

uma opção sendo que, no caso de nossa pesquisa, não coube a sua aplicação, pois com 

certeza pelo contato que temos com o grupo investigado temos clareza das suas 

condições de compreensão das questões. Outros autores modificaram a escala FES e a 

ela acrescentaram dois itens (TENNSTEDT et al., 1998), sugerindo um modelo de escala 

contendo mais seis (6) atividades, ou seja, passando a se ter 16 atividades. Esta última 

passou a ser conhecida como protocolo FES-I que veio a ser padronizado pelo 

; CAMARGOS, 2007; DENKINGER, et al., 

2010).  

No que tocam as lacunas, o que se questiona é que o sujeito é solicitado a 

responder questões relacionadas a atividades que em muitas vezes não são realizadas 

por eles. O sujeito precisa imaginar que esta realizando a atividade em questão e dizer 

se teria ou não medo em realizá-la.   

Prevention of Falls Network Europe (ProFaNE, 2008)1

Posteriormente, Kempen et al. (2008) apresentaram uma nova versão com 

menos itens a serem avaliados do que a versão FES-I. Segundo estes autores, quando os 

pesquisadores se interessarem por uma melhor discriminação no que toca o medo de 

queda deve-se utilizar a FES-I original, que deve receber uma validação para cada 

língua, seguindo um protocolo elaborado pelo grupo ProFaNE (ANEXO C).  Versão essa 

abreviada desenvolvida no Reino Unido com um número total de 704 participantes, cujo 

, que é uma organização 

européia, que tem como objetivo reunir pesquisadores visando a reduzir a incidência de 

queda entre idosos através de programas de prevenção multifatoriais.  

                                                             
1 Prevenção de Quedas Network Europe, foi criada como uma rede temática com 25 parceiros com foco na questão da prevenção de 
quedas e melhora da estabilidade postural entre idosos. Fundada no 5° Programa de Qualidade de Vida da Comissão Européia a 
partir de janeiro de 2003. Teve o objetivo de reunir os trabalhadores de toda Europa para se concentrar em uma série de tarefas 
necessárias para desenvolver programas multifatoriais de prevenção destinadas a reduzir a incidência de quedas e fraturas entre 
idosos. Mais informações em: http://www.profane.eu.org/ 
 

http://www.profane.eu.org/�
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grau de confiabilidade e validade do exame curto da FES-I foi realizado com dados 

holandeses e foi feita com 300 participantes desse total. Foi feito o teste de 

confiabilidade e validade a ‘versão curta da FES-I’ e da ‘FES-I’ em uma amostra 

aleatória de 193 pessoas com idade média entre 70 e 92 anos. A relação média dos 

escores entre as duas foi pequena, mas a FES-I tem o poder de melhor discriminar 

grupos diferenciados entre sexo, história de quedas, medo de queda. Quando o 

pesquisador quer abarcar atividades mais específicas, a FES-I é a mais recomendada. 

   

2.3.1 FES-I BRASIL (Falls Efficacy Scale – Internacional) 

Conforme o que é sugerido pelo ProFaNE, a FES-I deve ser adaptada 

culturalmente, o que veio a ser feito para a população brasileira.  Esta adaptação da 

escala para a versão brasileira foi validada no estudo proposto por Flávia Fernandes O. 

Camargos (2007), que a inclui na sua dissertação de Mestrado em Fisioterapia que foi  

apresentada à Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil. Neste momento ela 

utilizou o protocolo padronizado definido pelo ProFaNE. A FES-I foi desenvolvida e 

escrita originalmente na língua inglesa, portanto, para sua aplicação em outras 

populações, é necessário que, além da tradução, seja feita também a adaptação 

transcultural, ou seja, produção de um instrumento equivalente adaptado para outra 

cultura. Estudos de adaptação cultural da FES-I estão em andamento na Alemanha, 

Holanda, Suíça, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Espanha, Grécia, França e Índia. A 

adaptação cultural apropriada de um mesmo instrumento que avalia medo de cair 

possibilitará a comparação de estudos entre diferentes países. 

O processo de adaptação cultural objetiva alcança equivalência semântica, 

idiomática, experimental e conceitual entre a versão original e a versão adaptada. É 

reconhecido que se medidas são para serem utilizadas entre diferentes culturas. Os itens 

não podem ser apenas traduzidos linguisticamente, mas também devem ser adaptados 

culturalmente para manter a validade de conteúdo do instrumento em um nível 

conceitual similar entre diferentes culturas. Entretanto, este processo não assegura a 

manutenção das propriedades psicométricas do instrumento original. Devido às 

diferenças nos hábitos de vida entre as diferentes culturas, os itens podem se tornar mais 

ou menos difíceis em relação à versão original. Assim, testes de avaliação das 
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propriedades psicométricas como validade e confiabilidade devem ser realizados após a 

tradução e adaptação do questionário.  

A FES-I apresenta questões sobre a preocupação da possibilidade de cair ao 

realizar 16 atividades diferentes. Os participantes responderam às questões pensando 

como eles habitualmente faziam a atividade. Por exemplo, se eles geralmente 

caminhavam com algum dispositivo de auxílio à marcha. A resposta aos itens 

relacionados à marcha deveriam mostrar o grau de preocupação sobre as quedas ao 

utilizar tal dispositivo. Na hipótese de o indivíduo não realizar determinada atividade, 

deveria respondê-la como se imaginava realizando-a. 

A FES-I apresenta quatro possibilidades de respostas, com respectivos escores 

de um a quatro. O escore total pode variar de 16 a 64, no qual o valor 16 corresponde à 

ausência de preocupação e 64, preocupação extrema em relação às quedas durante a 

realização das atividades específicas do questionário. A respeito das categorias de 

resposta, a palavra ‘preocupado’ expressa um desconforto racional ou cognitivo sobre a 

possibilidade de cair. Ela não expressa o sofrimento emocional que poderia ser refletido 

por termos tais como ‘aflito’, ‘ansioso’ ou ‘medroso’. A importância de se usar um 

termo não emocional se deve à possibilidade dos respondentes não quererem admitir 

emoções, o que poderia ser visto como sinal de fraqueza. A baixa autoeficácia 

caracterizada como ‘medo’ pode ser pobre preditora de comportamento, já que o ‘medo’ 

apresenta conotação psiquiátrica que implica analogicamente a fobia. 

O desenvolvimento da versão brasileira da FES-I foi autorizado à autora deste 

estudo após contato prévio com o ProFaNE. No processo de adaptação cultural da FES-

I foi utilizado um protocolo padronizado, definido por esse grupo. Este protocolo possui 

10 recomendações que devem ser seguidas por todos os países que realizam a tradução 

da FES-I para a linguagem local. No procedimento da validação todas as 10 etapas 

recomendadas pelo ProFaNE foram seguidas durante o processo de adaptação para a 

cultura brasileira da FES-I. A versão original da FES-I foi traduzida para português por 

dois fisioterapeutas que possuíam conhecimentos sobre o medo de cair e que tinham o 

português como língua nativa. A versão local provisória, obtida após reunião de 

consenso dos tradutores, foi aplicada em dois idosos distintos por cada fisioterapeuta. 

As instruções dadas aos tradutores solicitavam que a entrevista fosse auto-administrada, 

porém, optou-se pela aplicação através de entrevista, pois o questionário seria utilizado 

desta maneira. No Brasil, geralmente, utiliza-se a entrevista estruturada já que o nível de 
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escolaridade de uma grande parcela da população é menor do que oito anos, e também 

devido às alterações visuais presentes nesta população. Além disto, a presença de um 

examinador foi importante para que fossem utilizadas ‘provas’ padronizadas no intuito 

de garantir que os respondentes relatassem a preocupação com as quedas e não apenas a 

performance nas atividades e para esclarecer possíveis dúvidas a respeito das questões. 

 Foram recrutados 163 idosos que vivem na comunidade de Belo Horizonte em 

centros de saúde, clínicas, projetos de pesquisa, extensão e atividade física para terceira 

idade. Como um critério de inclusão: idosos independentemente na comunidade e 

deambuladores que utilizavam ou não dispositivos de auxílio à marcha. Como critérios 

de exclusão: presença de condições de saúde instáveis ou graves como sequelas de 

acidente vascular encefálico, doença de Parkinson, doença de Alzheimer e outros 

déficits neurológicos, de mobilidade e/ou vestibulares e presença de déficits cognitivos.  

 Até março de 2012, não existiam em sites de busca científicas, sejam elas, BVS, 

BIREME, LILACS, nenhum registro de pesquisas realizadas após a validação dessa 

escala feita pela Camargos (2007). Assim a pesquisa realizada por nós, na UFF, parece 

ser a primeira a ser realizada em nosso país. 

 

2.4 COLETA DE DADOS 

 Como já sugerimos anteriormente, foram investigados todos os participantes do 

Projeto Vida Saudável, localizado no município de Niterói, na UBS-Vizella através da 

aplicação da escala FES-I Brasil. A partir da aplicação desta escala buscou-se identificar 

quais os idosos possuíam mais ou menos medo de cair e se isto corresponderia ao fato 

de se cair mais ou menos. A outra etapa da coleta foi fruto da aplicação de uma 

entrevista semi-estruturada, cujos dados foram registrados em equipamento MP4. Os 

dados foram transcritos na sua íntegra, respeitando a fala também do entrevistador que 

foi a autora da pesquisa (APÊNDICE D), seguindo um roteiro de Entrevista (APÊNDICE 

B). 

2.5 SUJEITOS DO ESTUDO 

 O grupo pesquisado já fazia parte do cotidiano das atividades profissionais da 

autora da pesquisa, e pela confiança e afinidade existente com o grupo. A aceitação em 

participar da pesquisa logo quando foram informadas a minha proposta de estudo. Antes 
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da aplicação da entrevista no grupo da UBS-Vizella, foi realizado um teste piloto com a 

participação de cinco idosas numa testagem do instrumento.  

Nos procedimentos operacionais, a pesquisadora também participava como 

responsável por uma das oficinas realizadas no núcleo, significando assim a existência 

uma anterior rede de relações. Foi estabelecido um cronograma de maneira que a cada 

entrevistado estava reservado um tempo que foi considerado como suficiente para a 

aplicação da entrevista, que através de uma codificação não permitiu a identificação dos 

que responderam as questões. Como se previu não se ultrapassou ao tempo de 30 

minutos, que era sugerido no convite aos voluntários. Este tempo foi calculado de 

maneira a não ultrapassá-lo, sendo previsto que, havendo necessidade, para 

complementação de dados, outras entrevistas seriam propostas. Caso houvesse 

solicitação de alteração de data, um nova data seria agendada.  

 Antes da aplicação da escala FES-I Brasil e as entrevistas, os participantes 

receberam informações sobre a natureza e os objetivos da pesquisa, e, concordaram com 

a sua livre participação, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido, 

conforme o que recomenda o Comitê de Ética do Hospital Universitário Antonio Pedro 

(HUAP) da UFF (APÊNDICE A). Os procedimentos de coleta de dados com base na 

entrevista e com a escala atenderam às determinações da resolução 196 de 10 de 

outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde que estabelece as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 1996), e o termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE C) foi assinado posteriormente. O 

Projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário 

Antonio Pedro em 19/08/2010, CAAE: 4166.0.000.258-10. 

Durante o processo de entrevista os participantes foram incentivados a responder ao 

roteiro de forma bem clara e a objetividade foi pretendida. A investigadora tentou não 

interromper quando o participante estava respondendo, e em alguns momentos, foi 

necessária uma solicitação de um esclarecimento maior ou mesmo da confirmação de 

algum fato que tenha chamado mais atenção. Quando a entrevistadora se organizou para 

iniciar as entrevistas individuais, o grupo era composto por 18 pessoas. Foram excluídos 

3 participantes que não se enquadravam nos critérios de inclusão, ou seja: ter idade 

superior ou igual a 60 anos, que corresponde ao que a legislação brasileira considera 

como idosos, ou então, ser independente, não necessitando de auxílios para participar 
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das atividades oferecidas no projeto, como as que naquele momento eram apresentadas 

na UBS-Vizella: Caminhada, Alongamento, Ginástica para a memória, Relaxamento, 

Artesanato, Passeios e Prevenção de Quedas.  

As entrevistas foram realizadas de maneira a procurar esgotar o assunto dando 

possibilidade aos respondentes de apresentarem pontos que eles consideravam como 

importantes merecedores de registro e que aproxima as quedas ao medo das mesmas. Os 

entrevistados participavam das atividades do núcleo, entre 2 a 10 meses e foram 15 

idosas as entrevistadas. 

   

2.6      ANÁLISE DOS DADOS  

A partir dos objetivos da pesquisa com as escolhas feitas para se coletar dados 

para posterior análise a escala FES-I Brasil e a entrevista semi-estruturada foram 

fundamentais. Os resultados da escala foram tratados de forma a serem mais 

significativos através de uma operação de estatística simples (percentagens), que foram 

calculadas pelo programa estatístico SPSS, aplicando o teste de normalidade Shapiro-

Wilk. Ao examinar as variáveis da autoeficácia foi sugerido um histograma, que 

colocou em relevo as informações fornecidas pela análise da escala FES-I Brasil. Este 

instrumento possui um escore que facilitou a interpretação dos dados. No caso do 

segundo instrumento, a entrevista semi-estruturada e a futura análise do conteúdo das 

mesmas, seguimos a regra da representatividade e as etapas conforme o que é proposto 

por Bardin (2011), sempre tendo em conta as questões do estudo. A autora define a 

análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de análise de comunicação que visa 

a obter por procedimento sistemático e objetivo a descrição do conteúdo das mensagens. 

Ao tratar estes dados, primeiramente organizamos as idéias de forma a esquematizar e 

desenvolver um plano para analisá-las, fase essa dita pela autora como de ‘pré-análise’. 

A seguir as outras etapas, estiveram presentes como a leitura flutuante, que foi primeiro 

contato com o documento a analisar. Em seguida efetuamos a escolha dos documentos 

que serviram para auxiliar a discussão. Utilizamos procedimentos exploratórios que 

permitiram, a partir dos próprios textos (as entrevistas), apreenderem as ligações entre 

as diferentes variáveis, funcionando desta forma em um processo dedutivo, facilitando a 

construção de novas perguntas. Optamos trabalhar com menções explícitas de um tema 

sugerido numa mensagem, tanto pela importância como pela sua freqüência de 
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repetição. Foram realizadas operações de recorte do texto em unidades comparáveis de 

categorização para análise temática, ao finalizarmos esta etapa, consideramos preparado 

o material para resumi-los em categorias, algumas já pré-estabelecidas através da 

revisão de literatura efetuada. A parte exploratória do material foi a própria análise, e a 

aplicação das decisões tomadas nesta fase consistiu da codificação e do trato do 

material. Assim, obtivemos resultados significativos, para propor inferências e adiantar 

interpretações a propósito dos objetivos previstos ou descobertas inesperadas que 

podem aparecer na forma de novas categorias. 

As entrevistas foram transmitidas (na íntegra) e as gravações conservadas 

(informações paralinguísticas), que foram condensados em quadros destinados a auxiliar 

a análise que segue no próximo capítulo. Foi elaborado um quadro síntese das unidades 

de registro (ANEXO B) para a análise do conteúdo das respostas das entrevistadas, e um 

quadro que serviu para fundamentar os temas e o quadro síntese das categorias (ANEXO 

C). 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

  

 O capítulo apresenta a análise dos dados coletados através dos instrumentos 

elegidos para este fim: entrevistas (realizadas por um instrumento de gravação Mp4 

marca Philips, escala FES-I Brasil (que identifica a autoeficácia do indivíduo em 

realizar uma atividade básica ou instrumental de vida). Foi realizada uma triangulação 

dos dados sobre quedas e procurou-se debater com os autores os dados obtidos. Assim, 

verificar a associação entre o fato de se ter menos ou mais medo em realizar uma 

determinada atividade, seja ela básica ou instrumental e a relação com as quedas. 

Através da análise do conteúdo das entrevistas, pré-estabelecemos categorias que nos 

deram elementos para dialogar com as falas saídas das entrevistas realizadas com o 

grupo pesquisado.  

3.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A escala FES-I Brasil apresenta questões sobre a preocupação da possibilidade de 

cair ao realizar 16 atividades diferentes, nela foram sugeridas pelos autores escores de 

um a quatro. O escore total de cada investigado pode variar de 16 (ausência de 

preocupação) a 64 (preocupação extrema). Conforme o que é sugerido por Camargos, 

(2007), o escore total da FES-I-Brasil, apresentou diferenças consideradas significativas 

entre todos os níveis de medo de cair, exceto nos itens ‘pouco medo’ e ‘medo 

moderado’, por este motivo a autora propôs uma recategorização, que passou a 

considerar três subcategorias: ‘não tenho medo’, ‘pouco medo’ e ‘medo moderado’ e 

‘muito medo’ (CAMARGOS, 2007). Numericamente para auxiliar esta classificação 

passou a se considerar que quem não tem medo, pontua entre 0 a 16 pontos; quem tem 

pouco ou medo moderado, obteve 17 a 32 pontos; e quem tem muito medo pontua entre 

33 a 64 pontos. 
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A faixa etária variou entre 62 anos como mínima e 86 anos como máxima. O 

grupo foi composto por 15 pessoas e todas do sexo feminino. Esta é uma característica 

do grupo investigado e da grande maioria de grupos semelhantes que apresentam 

atividades diversas em ambiente associativo que visa à promoção da saúde. Todas as 

investigadas eram no momento da coleta de dados, participantes regulares das 

atividades propostas no núcleo Vizella e dentre elas ‘inclusive a oficina de prevenção de 

queda’. Após o convite para participar da pesquisa, quando foram apresentados os 

objetivos da pesquisa, aqueles que se manifestaram interessados em colaborar assinaram 

o termo de participação voluntária e passaram a ser inqueridos em dia e hora 

previamente agendada e de forma individual. A fim de não termos qualquer inferência 

no ambiente da coleta de dados, optamos por um local tranquilo que possibilitasse a 

melhor interação entre o pesquisador (antes da pesquisa) e o pesquisado. 

Para garantir o anonimato dos pesquisados decidimos codificar com nomes de 

flores, de forma que só o autor da pesquisa seja capaz de saber quem é quem na 

investigação. Com a primeira coleta passamos a ter os dados que classificavam os 

pesquisadores conforme a escala FES-I. Com estes resultados realizamos uma estatística 

simples apresentando a discriminação através das porcentagens. Desta forma pode-se 

separar, conforme nossos objetivos na pesquisa e respondidos através da aplicação da 

escala, quem tem mais ou menos eficácia, dito de outra forma, quem tem mais medo de 

cair e quem tem menos medo de cair. A distribuição (Quadro1) encontrada apresentou 

os seguintes dados: 

  

 a) ‘Não tem medo’, 1 idosa representando 6,7% do total das participantes; 

b) ‘pouco medo e medo moderado’, 10 idosas representando 66,7% do total das 
participantes;   

c) ‘Muito medo’: 4 idosas representando 26,8% do total das participantes. 
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Quadro 1 

Distribuição dos resultados da Escala FES-I Brasil aplicada as participantes do Núcleo 
João da Silva Vizella, e suas respectivas pontuações. 

Não tem medo 

0-16 

Pouco medo a medo 
moderado 

17-32 

              Muito medo 

33-64 

Palmas – 16 Rosa – 17 Lírio – 33 

 Beijo – 23  Onze horas – 38 

 Bromélia – 27 Antúrio – 43 

 Dama da Noite – 28   Tulipa – 50 

 Orquídea – 29   

 Girassol – 30  

 Cravo – 30  

 Margarida – 31  

 Violeta – 31  

 Begônia – 32  

Fonte: Escala FES-I Brasil (Camargos, 2007) 

Tendo em vista a proposta de identificar quem tem mais medo e menos medo, 

optamos por avançar na análise utilizando uma estatística descritiva. Assim sendo, 

realizamos a mediana do grupo pesquisado, sabendo que mediana é definida como 

medida de posição onde o número que se encontra no centro de uma série de números, 

estando estes dispostos segundo uma ordem (CRESPO, 2009). Como resultado, 

obtivemos um valor de 30, desta forma, no Histograma (Gráfico 1) se apresenta o grupo 

dos que tem mais ou menos autoeficácia em realizar as atividades propostas na escala. 

A distribuição dos resultados da escala FES-I Brasil foi realizada pelo programa 

estatístico SPSS (Tabela 1), utilizando o teste de normalidade Shapiro-Wilk, 

examinando as variáveis da autoeficácia para a composição do Histograma.  
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Tabela 1 

Teste de Normalidade de Shapiro-Wilk 

 Estatística Grau de Liberdade Significância 

FES-I Brasil 0,940 15 0,380 

 

Gráfico: 1 

Distribuição dos resultados alcançados pelos idosos participantes da UBS-Vizella 
através da escala FES-I Brasil 

 

A partir da distribuição encontrada pela escala FES-I Brasil, passamos a etapa da 

coleta subjetiva das questões elaboradas para subsidiar a entrevista semiestruturada cujo 

roteiro serviu como base. As entrevistas foram conduzidas pela autora da pesquisa 

durou em média de 30 minutos, tempo considerado suficiente para obter as informações 

necessárias. Caso houvesse necessidade este tempo podia ser ultrapassado, e havendo 

necessidade de outros esclarecimentos estava previsto outra entrevista para 
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complementar. O conjunto das entrevistas permitiu 

O termo vulnerabilidade é muito utilizado como sinônimo do termo ‘risco’, se 

trocados em um texto, não mudam o sentido da frase. Entretanto, o risco como conceito 

epidemiológico já tem uma identidade sólida ao contrário de vulnerabilidade, que se 

encontra em construção e necessita de um cuidado terminológico para que não se perca 

de forma pejorativa sua contribuição. 

responder a questão norteadora, ou 

seja, compreender a relação do medo de queda com a autoeficácia, em idosos que vivem 

em comunidade, que possuem independência e frequentam o Núcleo UBS-Vizella do 

projeto VS-NSG. 

Os dados sugeridos no histograma, nos fazem compreender que, no grupo 

pesquisado, o questionamento quanto ao medo, como interferência para as atividades, e 

consequentemente sua eficácia em realizá-las, não varia muito conforme o ‘sentimento 

de medo’ seja maior ou menor em importância. Mesmo que a literatura venha 

mostrando isso, que o medo é um fator de risco e até como um ciclo vicioso, nesse 

grupo em específico não foi encontrado como ponto primordial para a queda ter mais ou 

menos medo. Desta forma, no grupo investigado que possui características semelhantes 

aos de outros grupos atendidos pelo projeto VS-NSG, ou seja, serem idosos que vivem 

em comunidade com uma certa autonomia e independência preservada e pertencentes a 

grupo social semelhante, sugerimos que além de pensar no risco de queda, que é uma 

preocupação constante na proposta da oficina de prevenção de quedas, devemos ter em 

conta o conceito de vulnerabilidade. Assim ao nosso questionamento inicial, 

apresentamos uma nova realidade, que é a questão da ‘vulnerabilidade’. Este termo da 

área dos Direitos Universais do Homem, designa em sua origem grupos ou indivíduos 

fragilizados, na promoção, proteção ou garantia de seus direitos de cidadania 

(CZERESNIA 2003 p.118 apud ALVES, 1994). A expressão é integrada a saúde em 1992 

nos Estados Unidos com a publicação do livro ‘Aids in the World’, parcialmente 

reeditado no Brasil em 1993 (CZERESNIA 2003 apud MANN; TARANTOLA & NETTER, 

1993).  O conhecimento sobre vulnerabilidade, segundo Czeresnia (2003), 

diferentemente dos estudos de risco, busca universalidade não na reprodutibilidade 
ampliada de sua fenomenologia e inferências, mas no interesse e possibilidade ´trans-
regionais´ de sua pragmática (...) em outras palavras, para dar conta das aspirações práticas 
que vimos marcar sua história, devem validar-se como conhecimento objetivo com base no 
seu sucesso em particularizar relações partes-todo identificadoras de situações cujo 
conhecimento permita intervir sobre a suscetibilidade das pessoas ao agravo em questão. 
Interessam, portanto, sinergias, sincronismos, simpatias, sinédoques e, claro, sínteses 
(p.127-128).  



57 

 

 No que toca o grupo investigado, merece consideração o fato de que todos 

habitam no Bairro do Barreto, que na sua origem, foi um bairro operário do município 

de Niterói, e cujo perfil parece manter ainda uma forte representação de classe 

trabalhadora e no caso dos idosos, vivem com muito poucos recursos. Muitos habitam 

em locais cujo acesso não encontra condições de trânsito fácil, é comum encontramos 

idosos deste grupo com problemas osteomioarticulares que comprometem a sua 

deambulação no que toca a uma possível queda. Isto se agrava, visto que o calçamento 

público e o entorno de suas residências não apresentam condições boas de 

acessibilidade. 

 Desta forma, mais do que indicar os dados que sugerem quedas em 1/3 dos 

idosos com mais de 60 anos, verificamos que tendo maior ou menor autoeficácia, todas 

as investigadas da UBS-Vizella apresentam episódios de quedas que por elas foram 

consideradas importantes sem que o quesito medo de quedas tenha sido relevante para a 

discriminação na escala FES-I. Assim podemos sugerir que este grupo específico é 

bastante vulnerável e como veremos mais à frente, enfrentam no seu dia a dia diversas 

situações que põem em risco a sua estabilidade postural durante a marcha e nas suas 

AVD’s, por este motivo convivem com as quedas como se este fosse uma realidade a 

qual pouco são capazes de alterar. 
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3.2 

3.2.1 

PROCURANDO ENTENDER A COMPLEXIDADE DE UMA QUEDA 
ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS DADOS SUGERIDOS PELAS IDOSAS DA 
UBS-VIZELLA 

Categorias 

A partir dos dados coletados nas 15 entrevistas realizadas com as idosas, foram 

construídos as unidades de significâncias (temas), que após serem analisadas formaram 

as Unidades de Registro meio este construído através do conteúdo das falas das idosas 

sobre as quedas. A seguir apresentaremos as unidades de significância (temas) e suas 

respectivas categorias, algumas pré-estabelecidas pela sua importância das apresentadas 

na revisão de literatura. Categoria ‘Causas e Efeitos das quedas’, temas sugeridos: 

local das quedas; causas das quedas (fatores fisiológicos); consequências das quedas; 

pouco medo, medo moderado, muito medo; antes da queda não tinha medo; Categoria 

‘A queda gerando emoção’, temas sugeridos: sentimento após uma queda; caio e me 

culpo pelo fato; caio e culpo o ambiente que frequento e a terceiros; Categoria ‘A fé 

como explicação’, temas sugeridos: expressões sentimentais-religiosas; Categoria ‘A 

queda influindo no comportamento do indivíduo’, temas sugeridos: traumas e 

questões psicossomáticas; após uma queda mudo o comportamento; após uma queda 

não mudo meu comportamento; Categoria ‘Prevenção’, temas sugeridos: Mecanismos 

de Prevenção. 

3.2.2 Complexidades de uma queda 

Saber o local onde ocorreu uma queda é importante para identificar fatores 

ambientais causadoras da mesma. Em um estudo retrospectivo realizado em Ribeirão 

Preto, com idosas que vivem em e na comunidade que sofreram quedas, foi verificado 

maior proporção de quedas (FABRÍCIO, 2004). Verificou-se que

...É que eu coloquei uma escada na minha varanda, para estender uma roupa, eu caí 
da escada (Rosa, 65 anos)...No quintal da minha casa (Cravo, 69 anos)...No quintal 
da minha casa (Girassol, 86 anos)...Na cozinha, eu caí em cima dessa perna, 
imagina a dor minha filha (Dama-da-noite, 75 anos)...

 acontece na residência 

dos idosos. Quase 2/3 dos que apresentam episódios de quedas, ou seja, 66% das quedas 

ocorreram no próprio lar do idoso. Verificamos, a categoria ‘Causa e efeitos das quedas’ 

que em nossa pesquisa o quantitativo não se aproximou do estudo anterior citado, na 

UBS-Vizella onde 40,2% das idosas tiveram quedas em casa. Comportamentos e as 

condições ambientais parecem explicar. 

Cai dentro de casa, passando 
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pano no chão da casa, a vassoura entrou pra baixo da cama e meu braço esticou, 
soltou o ombro...Às vezes de noite eu sonhando eu já caí da cama (Begônia, 64 
anos). 

Contrapartida, mais da metade caíram nas ruas, o que se comparado ao estudo 

anterior, onde a maioria caiu fora de casa, na rua.  Estes dados são extremamente 

importantes para o planejamento de medidas preventivas das quedas em idosos e 

políticas públicas desatentas com a qualidade da acessibilidade contribuem ao aumento 

de quedas fora do ambiente doméstico. Neste caso a responsabilidade preventiva recai 

na pessoa e nos responsáveis na manutenção do ambiente caseiro. Já na outra, cabe ao 

poder público, a reflexão do poder interferir nas diversas estratégias preventivas visando 

diminuir o problema das quedas no espaço público. 

...Eu levei um queda muito feia na rua, cai retorcida, eu tremia muito...no mesmo 
local, na calçada...Eu não prestei atenção na primeira vez, eu não prestei atenção 
que a calçada tava prejudicada, né, a segunda tava, porque tem as árvores e o 
cimento tava assim, todo arrebentado assim (Violeta, 76 anos)...Não, não me 
lembro, eu acho que eu tropecei, não me lembro, certo o que foi...Acho que foi 
assim, ali é cheio de buraco, a calçada ali é horrível, né, então eu cai justamente ali 
(Onze horas, 71 anos)...na calçada do correio e outra no terminal (Palmas, 68 
anos)...no ônibus e na rua. Em Niterói já caí muito, eu caio mesmo demais (Tulipa, 
83 anos)...Só na calçada (Beijo, 73 anos)...eu cai na ladeira, numa descidinha, perto 
da minha casa (Orquídea, 76 anos)...Num sítio, numa rampa de grama....estava 
úmido também o chão...(Lírio, 67 anos)

...foi há muito tempo, mais eu escorreguei, né...Eu também cai em Niterói, a 
sandália bateu assim...não levantei bem a perna e saí catando cavaco, você sabe 
como é, né! (Margarida, 80 anos)...Escorreguei....numa descidinha (Lírio, 67 

.  

Geralmente, problemas com o meio ambiente, são causados por eventos 

ocasionais que trazem risco aos idosos, principalmente àqueles que já apresentam 

alguma deficiência de equilíbrio e na marcha. Os responsáveis pela manutenção de 

nossas quedas deve considerar situações que propiciem escorregar, tropeçar, pisar em 

falso e todas situações que levem a uma queda. Problemas ambientais também foram as 

mais freqüentes causas encontradas no estudo de Berg et al., (1997), no qual tropeços e 

escorregões somaram 59% das causas de quedas. Dentre as idosas da UBS-Vizella 

apenas 33,3% delas não informaram uma queda atribuída por tropeços ou escorregões, 

ou seja, 66,7% das participantes do projeto, não caem devido estas causas, isto deve ser 

considerado pelos profissionais que atuam na perspectiva de prevenção. Nos discursos 

incluídos na unidade de registro Causa e Consequências das quedas temos os relatos 

destas causas mais recorrentes que combinam muitas vezes com as questões ambientais, 

confirmando a multiplicidade das quedas. 
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anos)...Um tropeço, aí eu caí (Girassol, 86 anos)...Tropecei na tábua (Dama-da-
noite, 75 anos)...Foi na calçada, tinha altos e baixos, eu tropecei e cai (Onze horas, 
71 anos)...dei aquela escorregada, aí eu caí (Palmas, 68 anos)... Eu 
escorreguei...Tropeço, tropeço muito (Bromélia, 72 anos)...Eu tropico, eu tropico, 
tropico, qualquer, qualquer pedrazinha eu tropico e caio (Tulipa, 83 anos)...Eu torci 
o pé, mas eu também tropeço demais (Orquídea, 76 anos)...Eu torci o pé, ás vezes 
eu tropeço, mas eu não caio não, é porque eu virei o pé mesmo...mas eu desmaiava 
e descobri a algum tempo que tenho coração fraco (Beijo, 73 anos).   

Fatores fisiológicos também exercem fortes contribuições para uma queda. 

Dentre fatores intrínsecos, o surgimento de doenças que ocasionem redução da 

capacidade física pode acarretar efeitos sobre o controle postural do indivíduo ou ainda, 

ter ação sobre o equilíbrio. As principais condições patológicas que predispõem a uma 

queda, segundo Kay et al., (1995), Lipsitz, (1996), vem a ser as doenças 

cardiovasculares, neurológicas, endocrinológicas, osteomusculares, geniturinária, 

psiquiátricas e sensoriais. Na literatura, vários estudos mostram relação entre uma queda 

e a presença de déficit sensorial. No entanto, na nossa investigação, nenhum idoso se 

referiu a esta relação direta, entre o fato de ter problemas visuais e auditivos e a queda. 

Mesmo que numa análise das quedas saibam da importância do sistema proprioceptivo 

na relação de uma queda de idosos. Isto pode ter ocorrido pelo fato de o idoso ter 

dificuldade em admitir esses déficits ou por não ter conseguido ver relação entre eles:  

...desde criança tenho isso e não sabia, agora eu sei que é problema da labirintite 
(Violeta, 76 anos)...eu tenho labirintite (Cravo, 69 anos)...  Ah, a única coisa que eu 
tenho, é virar o pé, mas isso eu tenho desde pequena, quer dizer, desde menina 
acontece isso, eu vou andando e qualquer coisa e eu...(Palmas, 68 anos)...por causa 
de eu não ter uma visão perfeita, assim, eu tenho muito cuidado (Antúrio, 62 
anos)...

Pessoas de todas as idades apresentam risco de sofrer quedas, porém, para os 

idosos, as quedas possuem um significado relevante, pois, eles sabem que uma queda 

pode levá-los a uma incapacidade e mesmo à morte. Seu custo social é imenso e torna-

se maior quando o idoso tem diminuição da autonomia e da independência ou passa a 

necessitar de institucionalização. Nos Estados Unidos, a preocupação com as quedas é 

também demonstrada pelos altos custos que elas representam, estima-se em 20.2 bilhões 

de dólares os gastos anuais que envolvem as internações hospitalares como a 

recuperação; 35 mil dólares são gastos em média por pessoa nos tratamentos das 

Não tenho equilíbrio no corpo, não tenho equilíbrio no corpo (Tulipa, 83 
anos).  

A maioria das quedas foi da própria altura e relacionada a problemas com 

ambiente, tais como piso escorregadio (20,1%), tropeços (46,9%), tonturas (13,4%), 

fundo emocional (6,7%), queda da cama (6,7%), queda da escada (6,7%). 
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fraturas de quadril. Segundo a Academia de Cirurgiões Americana, de todas as fraturas 

neste país, 90% são decorrentes de uma queda. O problema não é novo, visto que no 

ano de 2000, a estimativa de fraturas alcançava 350 mil fraturas de quadril, ou seja, 

quase 1000 fraturas por dia. Estudos nos Estados Unidos mostram que o custo diminui 

em 2 mil dólares por pessoa, se a mesma se beneficia de um programa de prevenção, 

seja ele de forma medicamentosa, de conselhos comportamentais ou de atividades 

físicas, isto significa que uma redução dos riscos permite uma redução nos custos de 

saúde (ALVES JUNIOR, 2001). Já na França, as quedas são a primeira causa de 

mortalidade por acidente e esse custo é de aproximadamente 1,7 bilhões de euros por 

ano, o que representa 1% da despesa da saúde neste país (COMMENT, 2009). No Canadá 

62% das hospitalizações ligadas a causas externas são em consequência de quedas. O 

impacto errôneo em despesas totais em gastos com quedas de pessoas com 65 anos ou 

mais chega a 2 bilhões de dólares, e 370 milhões em Quebec. Em 2005, ocorreram no 

Brasil 61.368 hospitalizações por queda de pessoas com 60 anos ou mais, de ambos os 

sexos, representando 2,8% de todas as internações de idosos no país. No Estado do Rio 

de Janeiro, o percentual de hospitalização por queda entre os idosos atingiu 3,7% de 

todas as internações de idosos no estado. Na capital deste estado, foram 1.934 

hospitalizações de idosos devido às quedas, expressando 6,5% das internações por todas 

as causas das pessoas nesta faixa etária (RIBEIRO, 2008). Até o momento não 

encontramos o custo dessas internações no país. 

Esses riscos também foram observados no grupo pesquisado, onde nenhuma 

delas teve a necessidade de uma institucionalização mais demorada, mas algumas 

tiveram que passar por cirurgias e permanecer imobilizadas por alguns meses:  

...eu cai em cima da minha perna, quebrou em 3 lugares, né, aí tive que ser 
operada, sofri pra caramba, levei 5 meses sem andar...Eu tive fratura exposta 
(Margarida, 80 anos)...tinha fratura, na coluna, na vértebra da coluna aqui (Violeta, 
76 anos)...É, eu escorreguei e torci o pé, então eu sei que sempre eu dava aquelas 
torcidinhas e para mim, eu escorreguei e eu ia levantar, só que eu não consegui 
levantar... fraturei o tornozelo, tive que operar e colocar pinos e fiquei por 2 
meses...(Lírio, 67 anos)...Não, quebrei de cima embaixo, eu quebrei o fêmur em 
três lugares....Fui para o hospital, quer dizer, demorei ir ao hospital porque meu 
marido não tinha noção de chamar um médico para me apanhar em casa. Tive que 
agüentar a dor, é pior do que botar um filho, parir um filho, muita dor e com muito 
sacrifício eu consegui esticar as pernas,... aí só sai de casa umas 4 horas depois, só 
fui atendida as 8 horas da noite,...colocaram uma calha e foi o que aliviou um 
pouco a dor, entendeu (Dama-da-noite, 75 anos)...fraturei o tornozelo, fui no 
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ortopedista e coloquei uma bota (Orquídea, 76 anos)...a escada tombou, aí eu cai, aí 
eu quebrei a perna(Rosa, 65 anos).  

A lesão acidental é a sexta causa de morte entre idosos de 75 anos ou mais e a 

queda é responsável por 70% desta mortalidade (FABRÍCIO, 2004).  É importante 

valorizar o evento queda, uma vez que a morte pode ser uma de suas consequências. 

Principalmente a questão da qualidade de vida, quando comprometida influi no círculo 

vicioso (queda – imobilidade – perda de autonomia – independência – queda). A fratura 

como conseqüência de uma queda acometeu quase 2/5 das idosas participantes da 

pesquisa. Dentre elas foram mais frequentes a fratura dos membros inferiores que são 

fundamentais para deambulação. As atividades mais prejudicadas após a queda foram: 

caminhar fora de casa, usar transporte coletivo e subir escadas. 

Como consequência de quedas lesões outras acontecem, algumas também 

comprometendo a saúde do indivíduo e muitas impondo imobilidade : 

...Eu me protegi na hora, bati com a proteção das mãos...só o joelho eu bati e fiquei 
caída, ai depois levantei (Cravo, 69 anos)...Eu só ralei o joelho, quando cheguei em 
casa eu limpei com álcool e depois coloquei um mercúrio (Onze horas, 71 
anos)...Só ralava, só machucava, fica, fica inchado, fica roxo, mas nunca procurei 
nada não (Tulipa, 83 anos)...só assim de machucar, arranhar (Antúrio, 62 anos)...Eu 
vim aqui no posto, eles fizeram um curativozinho (Beijo, 73 anos).  

Como resultado da aplicação da escala FES-I Brasil na UBS-Vizella, só uma pessoa 

não apresenta medo de quedas. Observou-se que a grande maioria á incluída na 

categoria ‘pouco medo ou medo moderado’, que correspondeu a 10 participantes. Os 

dados da escala nos mostraram que apenas 4 participantes do projeto apresentam muito 

medo de quedas.  

A interpretação da relação baixa autoeficácia e quedas pode ser estudada através 

das respostas dadas a nossa entrevista. Delas surge uma unidade de registro que sugere 

que a pessoa idosa cai e se culpa pelo fato, esta unidade esta incluída na categoria 

‘quedas gerando emoção’: 

...medo sempre tive...tinha medo de cair sim...eu não sei...tenho medo de fraturar 
né, fratura, no ônibus quando eu entro assim, eu fico nervosa (Margarida, 80 
anos)...Eu tenho medo de cair porque, posso quebrar uma perna, quebrar um braço, 
quebrar o fêmur. Se eu quebrar um fêmur já morri. To morta né. Porque não tem 
jeito mais, tenho medo mesmo, isso eu tenho, até pegar uma coisa qualquer, tenho 
medo, tenho medo até de fazer comida em casa (Tulipa, 83 anos)...meu problema é 
que eu tenho medo de cair (Begônia, 64 anos)...Tomo cuidado há anos para eu não 
cair, porque eu tenho muito medo (Cravo, 69 anos).  
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 As falas anterior indicam o que a própria escala trouxe como resultado, visto que 

26% do total das idosas investigadas têm medo de quedas, agora, quanto ao número 

percentual encontrado na escala entre os níveis ‘pouco medo e medo moderado’, 

emergiu das falas das idosas a unidade de registro ‘Antes da queda não tinha medo’, que 

se insere na categoria ‘a queda gerando emoções’.  

 Na escala FES-I Brasil quanto ao medo de queda, as idosas afirmam ter algum 

medo de cair (pouco, moderado, muito), o que representa 93,3% do total das 

entrevistadas, este quantitativo é conflitante com a distribuição que pode ser feita 

através das perguntas direta feita na entrevista. Quando comparamos os dados da escala 

para quem não tem medo, encontramos apenas uma participante, correspondendo a 

6,7% do total. Apesar de as quedas estarem presentes em todas as 15 idosas 

investigadas nas entrevista e encontramos nos resultados da escala FES-I, esses dados 

confirmados com uma baixa autoeficácia, algumas idosas admitem não ter medo de cair 

...Sinceramente eu não sei não, não sinto nada, entendeu? Não, não tenho medo de 
cair assim, de me machucar....de eu ter me machucado profundamente, não tenho 
medo disso. Entendeu? Eu sinto também que conforme eu caio, eu tenho 
resistência de não me machucar, né, mais do que os meus tombos que foram 
feios...Medo, medo que eu tenho é só de cair de escada né (Violeta, 76 anos)...Não, 
eu não tenho medo não, eu não tenho medo de cair...agora eu não ligo, eu não 
tenho medo, mas na época eu fiquei muito nervosa, muito preocupada, devido aos 
problemas que eu passava (cuidava das netas e sustentava) (Rosa, 65 anos)...Não, 
eu to dizendo, eu não sou medrosa não, não mesmo, eu gosto assim, de viver a 
realidade, tem pessoas que tem medo e nem sabe de que, mais eu não sou assim 
não, alguma coisa que possa me fazer medo, eu primeiro procuro saber, vê 
direitinho o que que é, o que não é, tá entendendo. Não sou medrosa mesmo não 
(Girassol, 86 anos)...Quem tem medo deve influenciar porque fica sempre nervosa 
naquela ansiedade de que vai cair, tem medo disso, tem medo daquilo, e fica 
nervosa (Palmas, 68 anos)...Medo...vou dizer a você...medo? Eu não. Eu tenho, eu 
tenho receio. Porque é assim, eu tomo conta, eu olho pra mim não cair, eu ando 
olhando mas medo, medo eu não tenho não. Se eu tivesse medo eu não fazia o que 
eu faço. Eu subo pra cá, subo pra lá (Bromélia, 72 anos)...Não, eu não tenho medo, 
ontem mesmo eu subi em um banquinho (Beijo, 73 anos)...Eu não tenho medo, 
porque aonde tiver que subir, eu subo, eu não tenho medo (Orquídea, 76 anos)...Foi 
o varal (de roupa) (Girassol, 86 anos)...Não eu descobri que tinha osteoporose, eu 
fui ao médico, o médico: a senhora não pode cair, a senhora tem osteoporose, já 
tem idade, se quebrar o fêmur vai precisar ficar na cama. Aí vai a outro médico, a 
senhora tem que evitar de cair e aquilo fica na sua cabeça, a anda na rua, olhando 
para o chão com aquele medo, com aquela coisa, mas essas poucas quedas que eu 
tive, eu tenho que agradecer ao papai do céu por esse céu lindo, azul maravilhoso, 
céu de brigadeiro como diz o Padre Marcelo...O problema era na calçada, calçada 
mal conservada (Onze Horas, 71 anos)...Por causa disso, do sapato, ele deslizou na 
água (Palmas, 68 anos).  
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 Como se verificou que todas as pessoas envolvidas na pesquisa tiveram alguns 

episódios de quedas mais recentemente, cabe agora para aprofundar a reflexão desta categoria, 

procurar entender uma possível mudança de comportamento após o episódio de quedas quanto 

ao sentimento que pode ser expresso nas falas  

...Não, eu não me lembro que eu senti muita dor aí, os meninos lá do sacolão me 
seguraram, me colocaram sentada, mais eu sentia muita dor no tornozelo...Eu senti 
muito medo, pavor...É naquele momento eu me senti perdida, porque não havia 
nenhum parente ali perto de mim, ali, como é que vai ser...Trouxe malefício, 
porque eu fiquei insegura né, insegura com as coisas, para andar, subir escadas e 
descer e eu tenho medo de altura também (Margarida, 80 anos)...É eu ando muito 
prestando atenção...as pessoas reclamam que passam por mim e eu não as vejo, 
porque eu estou olhando para o chão, eu ando só olhando para o chão (Lírio, 67 
anos)...Nervosa, nervosa (Violeta, 76 anos)...Preocupada. Eu não podia trabalhar e 
passava muitos dias em casa...eu crio meus netos porque minha filha foi 
embora,...eu dependi de trabalhar para cuidar deles (Rosa, 65 anos)...Eu sempre me 
preocupei, eu vejo as pessoas cair nas ruas, eu sempre via, eu socorri muitas vezes 
do meu lado, eu ouvia: aí eu vou cair (Cravo, 69 anos)...Achei normal, eu tropecei 
e cai (Girassol, 86 anos) Não só um susto, ah mas eu ria, eu ria, eu ria...(Palmas, 68 
anos)...mais cuidado ao andar, eu fiquei mais precavida, porque qualquer vacilo né, 
causa danos...(Dama-da-noite, 75 anos)...Eu tenho preocupação, precaução, andar 
na rua olhando para ver se tem buracos, eu não corro na rua quando eu vejo que 
não dá, eu tenho medo de correr, de cair no sinal, eu espero o carro parar para ver 
se dar, porque senão eu vou ter que correr e posso cair, tudo é a queda, tudo é o 
medo (Onze horas, 71 anos)...Insegurança, insegurança é muito grande (Antúrio, 
62 anos).  

A forma de interpretar uma queda pode gerar outros comportamentos ou mesmo 

sentimentos que têm a ver com a sua condição de pessoa idosa, como trazemos na 

unidade de registro onde as idosas caem e se culpam pelo fato de serem idosas:  

...Eu disse doutor, eu sei que eu tô velha, eu sei que estas coisas é coisa de velho, 
entendeu? (Violeta, 76 anos)... minha idade também...(Cravo, 69 anos)...Eu tenho 
que foi falta de atenção, né (

O Medo de voltar a cair, ou ‘síndrome pós-queda’ foi a segunda maior 

consequência citada pelas idosas, esta característica também foi relatada por vários 

autores (ROBBINS et al. 1989; VELLAS 1997; BECKER et al.,1999). O medo após a queda 

pode trazer consigo não somente o medo de novas quedas, mas também de machucar-

se, ser hospitalizado, sofrer imobilizações, ter declínio de saúde, tornar-se dependente 

de outras pessoas para o autocuidado ou para realizar atividades da vida diária, ou seja, 

medo das consequências inerente à queda (KONG et al). Portanto, todos esses 

sentimentos podem trazer importantes modificações emocionais, psicológicas e sociais, 

tais como: perda de autonomia e independência para AVD’s e AIVD’s, diminuição de 

atividades sociais, sentimento de fragilidade e insegurança. Para corroborar o que diz a 

Orquídeas, 76 anos).  
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literatura, incluímos na categoria ‘A queda influindo no comportamento do indivíduo’, 

com a unidade de registro ‘Traumas e questões psicossomáticas’, que podem advir em 

decorrência das quedas. Ao decorrer das falas esta relação medo de quedas e situações 

vividas parece ter alguma relação e neste caso avaliações psicológicas devem ser 

realizadas.  

Ainda nesta categoria, ‘Após uma queda mudo o comportamento’ podemos 

incluir a discussão sobre mudar ou não o comportamento’:  

...eu tenho medo sim, eu tenho cuidado na hora que vou subir em qualquer lugar, 
eu me seguro, entendeu, escada rolante, por exemplo, aquela que é larga, ás vezes 
na hora de subir eu fico com medo e a minha filha fica: vamos, vamos!!! Mais eu 
não deixo de subir não (Margarida, 80 anos)...Eu ando com muito cuidado né, eu 
ando com cuidado na rua. Não olho mais pro chão. Presto atenção né, procuro 
andar, controladamente, não muito depressa (Violeta, 76 anos)...Eu não ando em 
lugares molhados, eu desvio (Cravo, 69 anos)...Isso, quando vou caminhar eu levo 
isso aqui, a bengala, mas o ruim é que ela desliza na calçada molhada, para descer 
do ônibus, mas dentro de casa eu não uso...em casa eu ando livre, mas saí do portão 
para fora, eu uso de apoio (Dama-da-noite, 75 anos)...Sim, eu deixo de sentar na 
escada, sentar no alto, trepar no banquinho, eu tenho uma samambaia, e para 
molhar ela eu seguro na cadeira, subo devagarzinho com medo, me amparo, coloco 
a mão nela, na cadeira, eu tenho medo, eu tenho muito medo (Onze horas, 71 
anos)...Eu ando com mais atenção, evito carregar um peso que eu não posso 
carregar, pra fazer as coisas eu pago faxineiro. Pago tudo em casa pra não fazer, 
pra não cair, não machucar, eu tenho medo de me machucar (Tulipa, 83 
anos)...Não ando correndo, vou fazendo tudo dentro do possível (Begônia, 64 
anos).  

Em oposição encontramos em alguns a resistência a mudanças ‘Após uma queda 

não mudo meu comportamento’:  

...é, não, eu subo normal, aonde tenho que subir, eu tenho que continuar subindo 
escada, porque o armário da minha cozinha é alto, e o que eu tenho que fazer, 
colocar a escada, e eu não tenho medo, eu tenho que limpar os vidros da janela, eu 
subo na escada, aonde que tiver que subir eu subo (Rosa, 65 anos)...posso cair, me 
machucar, vai doer, mas depois cura, não tem problema (Palmas, 68 anos)...Eu 
evito ficar trocando as coisas de lugar, não boto tapete dentro de casa, entendeu? 
Assim, porque lembro também quando eu, eu trabalhava, eu fiz um curso que eles 
ensinavam a gente como evitar quedas dentro de casa (Antúrio, 62 anos)...Não, não 
mudo nada (Orquídea, 76 anos).  

E ainda poderíamos trazer a fala da entrevistada Onze Horas, 71 anos: “Eu acho 

que se os médicos não tivessem colocado isso na minha cabeça, eu não teria esse medo de subir 

numa escada e descer e subir numa cadeira”. 
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Assim, podemos ter uma suposição de que a influência de uma queda, com suas 

causas, consequências e suas possíveis mudanças de comportamento são complexas e 

investigar seus pormenores é um passo importante para se atualizarem propostas de 

prevenção de quedas e de recuperação pós-queda.  

A religiosidade tem uma dimensão central na vida de uma grande parte dos 

idosos (FERRARO e KELLEY-MOORE, 2000), relacionada ao surgimento, a manutenção e 

as possibilidades de atenuação de agravos á saúde física e mental (LEVIN e CHATTERS, 

1998). Monteiro (2004) afirma que o aumento da espiritualidade com o avançar da 

 Diferentemente das categorias pré-estabelecidas se encontram elementos que 

contribuem a uma nova reflexão e surge como categoria a ‘Fé como explicação’, dá que 

a partir dele surge a minimização do problema de quedas e do medo de queda, que 

acaba sendo capaz de minimizar o problema das quedas e isso na fala se justifica pela 

fé, agradecimentos, devoção (adoração - santos e veneração - Deus). Essa categoria 

emergiu de forma natural e espontânea de algumas idosas entrevistadas. A autora 

Pegora (2009) informa que o campo religioso brasileiro vem se mostrando complexo  

nos últimos anos, paralelamente com o envelhecimento populacional, o que leva a uma 

reflexão e mudança de paradigmas, já que não se apresentam mais hegemônicos como 

há 30 ou 40 anos atrás, assim como o perfil etário da sua população. A mesma autora 

apresenta o conceito de campo religioso, segundo ela 

em sua acepção mais comum, a noção de ‘campo religioso’emergiu ao mesmo 
tempo em que se desenvolviam as teorias da secularização, para designar o 
resultado do processo pelo qual as sociedades modernas dão à religião um espaço 
próprio e estritamente delimitado (PEGORA apud HERVIEU-LÉGER, 1993, p.158). 

  

Quanto à espiritualidade na velhice, é um fato bem observável no que toca ao 

povo brasileiro. Avançamos nesta discussão, o que sugere uma reflexão do sentido dado 

à espiritualidade 

 
que deriva do latim spiritus, que significa ‘sopro’, em referência ao sopro da vida”. 
Envolve também o sentimento de gratidão pela vida, o desenvolvimento de ver o 
sagrado nos fatos comuns, de remeter a uma questão universal referente ao 
significado e ao propósito da vida, de ter fé, de amar, de perdoar, de adorar, de 
transcender o sofrimento e de refletir sobre o significado da (SOMMERHALDER E 
GOLDSTEIN apud FREITAS, p.1307, 2002). 
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idade e fonte importante de suporte emocional, com repercussões nas áreas da saúde 

física e mental. Praticas e crenças religiosas parecem contribuir decisivamente para o 

bem-estar na velhice (GOLDSTEI e SOMMENHALDER, 2002; THOMAS e EISENHANDLER, 

1994), sobretudo pelo apoio social e pelos modos de lidar com o estresse (KRAUSE e 

TRAN, 1989; KOENIG et al, 1998). 

Duarte et al (2008) complementa que ser membro ativo de um grupo religioso é 

considerado um dos mais importantes laços sociais, que ao lado da família, amigos e 

outros grupos sociais relevantes, já que, frequentemente oferecem dois tipos de suporte: 

emocional (compartilhar sentimentos, compaixão, ou encorajamento ou instrumentais 

(auxílio em tarefas, suporte material e financeiro). A autora afirma que existem poucos 

estudos que revelam, como tais práticas variam nas pessoas idosas, com diferentes 

condições funcionais e de saúde.  

 Nossa pesquisa não se teve como objetivos de aprofundar esta temática, mas 

percebemos através das falas como estas questões, tem um significado complexo, quase 

que transcendental na vida de um idoso, e no nosso caso em especial, com medo de 

quedas. Desta forma, vimos surgir em nossa pesquisa diversas manifestações que 

mostram a importância para os idosos da questão da religiosidade e da fé.  

...hoje eu perdi o medo, Graças a Deus, mais foi através de oração que eu perdi 
esse medo, oração, pedindo a Jesus, eu ía na Divina Misericórdia, e ali eu pedia a 
Jesus para me curar, e de repente, quando eu vi já estava sem medo (Margarida, 80 
anos)...Deus me ajudou, que eu era pra cair num barranco, mas quando eu vi que 
estava caindo, virei pra não machucar o rosto (Violeta, 76 anos)... Graças a Deus, 
sem conseqüências (Dama-da-noite, 75 anos)...eu sou uma filha tão abençoada por 
Deus, que o motorista ficou preocupado e me levou para o pronto socorro né, mas 
eu não quebrei nada, não machuquei nada, eu cheguei lá, fiquei nervosa é lógico, 
Deus é muito bom, e eu sou uma filha amada de Deus e ele sempre me protege 
(Onze horas, 71 anos)...Eu tenho meu Jesus Misericordioso. Olho pra Ele assim e 
digo: me segura, não deixa eu tropeçar!...nunca mais tropecei (Bromélia, 72 
anos)...Eu acho é que é Deus que esta me ajudando, quem tá me ajudando é Deus e 
Jesus. É de Deus, tenho muita fé em Deus, eu usava óculos não uso mais, eu vou 
ficar boa em nome de Jesus, eu não vou ficar boa totalmente porque não tem cura, 
mas o que eu fazia, eu vou voltar a fazer outra vez, tenho fé no meu Deus (Tulipa, 
83 anos)...É isso, me dá essa sensação, aí é uma luta né, eu vou Clamando por 
Jesus o tempo todo (Beijo, 73 anos)...De um tempo pra cá eu pedi a Deus não me 
deixa cair mais, e eu não cai (Orquídea, 76 anos).  

Na categoria Prevenção está incluído: diminuindo os riscos; modificação do 

ambiente; prestar atenção para a segurança ambiental; uso de dispositivos de segurança 

que de certa forma não são novidade para quem participa de um projeto de prevenção de 

quedas como este aqui que foram investigados na USB-Vizella.  
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No envelhecimento normal, também conhecido como primário, podem-se 

instalar equipamentos no banheiro como barras, luzes auxiliares para iluminar o chão de 

corredores e até mesmo a bengala (como visto no relato de uma das entrevistadas), caso 

ela não venha a causar qualquer tipo de constrangimento, vindo a ser uma opção do 

indivíduo e não uma imposição. Em um nível secundário, inspeções e modificações na 

residência, do local de trabalho e das áreas de lazer visando aumentar a segurança e 

independência e no nível terciário, conhecido como ‘preventivo’ que objetiva impedir o 

agravamento das deficiências e limitações do indivíduo já vem apresentando, como 

dispositivos que o ajudem a caminhar, por exemplo, exercendo o papel de manter essa 

pessoa mesmo que com suas capacidades diminuídas desempenhem seu papel na 

sociedade (ALVES JUNIOR, 2009). 

...Tem que prestar atenção né (Margarida, 80 anos)...É porque na televisão dá 
muito isso, pras pessoas ter muito cuidado pra não levar queda, não colocar pano n 
o chão, tapete....(Violeta, 76 anos)...É assim, se eu vejo que alguma coisa é 
perigosa que eu possa prevenir, eu também não vou subir, não vou me arriscar 
(Rosa, 65 anos)...Não, eu tenho muito cuidado, eu ando olhando para o chão para 
não cair, me protejo com os calçados, dia de chuva eu coloco sapato fechado, no 
verão eu boto sandália (Cravo, 69 anos)...É eu ando muito prestando 
atenção...(Lírio, 67 anos)...Não subir em algumas coisa, cadeiras e 
escadas...(Girassol, 86 anos)...Eu evito de andar no molhado, quando chove muito 
eu fico com medo de sair, as vezes no quintal eu coloco esse tênis, tenho medo de 
escorregar, me dá mais segurança do que um chinelo (Dama-da-noite, 75 anos)...Se 
eu vejo um buraco, eu saio fora dele, eu ando olhando pra que, essas calçadas são 
tudo cheia de raízes (Bromélia, 72 anos)...Não ando correndo, vou fazendo tudo 
dentro do possível (Begônia, 64 anos)...Agora eu piso com cuidado, eu piso firme, 
né (Orquídea, 76 anos).  
 

  



 

 

 

CAPÍTULO 4 

4.1 Considerações finais 

Diante do que veio de ser abordado nos capítulos precedentes, apresentamos 

agora nossas considerações finais sobre a relação das quedas que acontecem com os 

idosos e o sentimento de medo que as mesmas provocam, tudo isto, a partir da 

investigação que foi realizada na UBS-Vizella, que é um dos núcleos do projeto VS- 

NSG. 

Para responder a indagação do medo de quedas e sua relação com a autoeficácia, 

aplicou-se a escala FES-I Brasil, que tem como foco classificar numericamente as 

pessoas idosas com baixo autoeficácia, ou seja, quem apresenta mais medo de vir a cair. 

Entretanto, a partir das respostas sugeridas pelas 15 participantes da pesquisa, não se 

pode fazer tal inferência, pois, a distribuição quanto a quantidade de medo identificada 

pela escala, que podia ser de muito medo, e nenhum medo, considerando os extremos da 

escala, não foram tão importante quanto ao que se considerou como medo moderado de 

quedas, opção por nós assumida ao usar a escala em três categorias. Ao aplicar uma 

estatística simples encontramos uma mediana, próxima a média que concentrou a 

grande parte das investigadas no que se considera como pouco medo e medo moderado 

de quedas. 

Verificou-se que independente destas características que foram levadas em conta 

na distribuição dos resultados da escala, todos da UBS-Vizella, apresentavam episódios 

de quedas importantes. Isto pode ser constatado a partir das entrevistas realizadas que 

também confirmaram a multifatoriedade das causas das quedas, fato verificado nos 

relatos das participantes da pesquisa. Acreditamos que isto se deva à forte contribuição 

da característica que encontramos no grupo que nos permitiu considerá-las como 

pessoas vulneráveis que convivem com riscos variados que podem levar a uma queda. 

Neste estudo, percebe-se que foi através da entrevista semiestruturada que foi aplicada 

às participantes que se obteve maiores informações acerca das quedas no grupo. Assim, 
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por este instrumento de pesquisa, obtivemos elementos que permitiram dialogar com a 

literatura existente e também estabelecer categorias que surgiram através da análise do 

conteúdo das falas dos entrevistados. 

A partir do conteúdo destas falas surgiram cinco categorias considerando nelas 

as unidades de registro. No conjunto das falas apresentadas encontrou-se consistência 

para serem inseridas numa determinada categoria. Quatro delas foram previamente 

estabelecidas e uma delas surgiu de forma não esperada, que foi o caso da ‘a fé como 

explicação’ do evento de queda. 

Em uma das categorias denominada ‘causas e efeitos das quedas’, incluiu-se a 

etiologia das quedas ocorridas no grupo, percebeu-se que ela acompanha o que é 

sugerido na literatura, em especial quando o local onde ocorreu a queda é o foco do 

relato. Percebemos que foram significativos os números das quedas relatadas que 

aconteceram no ambiente externo das residências, sugerindo assim a influência do mau 

estado dos ambientes por elas frequentadas e, por conseguinte, a pouca preocupação 

daqueles que deveriam preservar pelo bom estado de acessibilidade destes locais. 

Quando nos referimos a categoria ‘a queda influindo no comportamento do 

indivíduo’, é importante registrar que no momento das entrevistas todas as 

entrevistadas participavam da oficina de prevenção de quedas, entretanto, não em tempo 

suficiente de influir numa mudança de comportamento. É importante o registro, de que 

nos relatos foram incluídas quedas que ocorreram antes da entrada delas no projeto. O 

fato de saber o que deve ser feito não implica em realizar alterações ambientais, mesmo 

que estas pessoas tivessem a autonomia de realizá-las. No que toca a prevenção, quando 

esta ocorreu, foram de forma isolada sem uma relação com uma queda recente. Neste 

sentido pode ser percebido a pouca influência exercida pela proposta de prevenção 

contida na oficina de prevenção de quedas que elas frequentavam a aproximadamente 

há seis meses. 

Quanto a categoria a ‘queda gerando emoções’, confirma-se a importância da 

queda que influência tanto o lado psíquico do individuo, como o aspecto social sem 

contar da sua relevância no que toca o aspecto físico, visto que as consequências de uma 

queda podem provocar imobilidade social e física. 

 Neste estudo sobre as quedas, não foi considerado nas falas do grupo 

investigado, o medo de quedas como sendo fator preditor isolado para se tornar um 
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futuro caidor, mas, o ciclo vicioso de quedas e medo de quedas foi encontrado nas falas 

da grande maioria das idosas.  Consideramos o medo como uma emoção que tanto pode 

ser abordado pelo lado antropológico, psicológico e fisiológico. É fato a se considerar 

que nem todas as quedas são evitáveis e nem todos os idosos que caem se incomodam o 

suficiente para se preocupar com suas consequências, porém, na nossa pesquisa a 

grande maioria sugere muita preocupação com possíveis quedas. 

 É difícil estabelecer qual (is) fator (es) desencadeia (m) o processo de medo de 

cair e redução da autoeficácia ou que por ele é desencadeado. O medo relacionado às 

quedas se apresenta com uma etiologia variada, por este motivo justificamos que a 

escala FES-I Brasil isoladamente não é capaz de registrar o sentimento de medo de 

queda presente nas idosas. As entrevistas assumiram então um papel importante para 

que pudéssemos obter maiores dados, até porque sabemos da subjetividade que esse 

tema traz com ele.  

Se uma queda leva ao medo de cair novamente e vice-versa, então estaremos 

diante de um ciclo vicioso, cujo aumento do risco de declínio funcional e de outros 

resultados adversos, podem até mesmo levar a óbito. Os indivíduos com algum tipo de 

declínio, seja ele funcional ou não, são aqueles que apresentam maior necessidade de 

informações quanto às estratégias capazes de prevenir possíveis quedas.  

Na categoria denominada ‘a fé como explicação’ algumas idosas trouxeram 

como sustentação para não ter medo de cair, suas crenças ou sua fé em algo maior 

expressadas em Deus, Jesus, Nossa Senhora... Este fato foi bastante recorrente e não era 

previsto na nossa pesquisa.  Quando as idosas relacionavam suas quedas ou o medo de 

quedas, elas eram redimensionadas ou até abolidas através de suas crenças. Podemos 

acreditar assim que a mente permeia o corpo, e nossas emoções também, já que são 

provocadas pelos nossos estados mentais, pelas nossas crenças. Mudar a forma de 

pensar implica também em mudar a forma de sentir. Nossas emoções e nossos impulsos 

Quanto à categoria ‘prevenção’ encontramos dados importantes, tanto teóricos, 

através da literatura consultada, como através dos dados coletados na pesquisa, o que 

vem sendo sugerido através dos guias de prevenção de quedas e também na proposta da 

metodologia aplicada no projeto Prev-Quedas que se desenvolve na UFF e que serve de 

base para as oficinas que têm o mesmo nome, e que fazem parte do Projeto Vida 

Saudável em Niterói e São Gonçalo. 
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funcionam de acordo com nossa vida mental, segundo nossas crenças e as crenças que 

abraçamos dos outros.  

O impulso é a força básica, é o nosso motor de arranque, educá-lo ou sufocá-lo 

foi coisa que aprendemos com nossos educadores: pais, professores, religião, clubes, 

jornais etc. Alterá-lo ou mantê-lo hoje é tarefa da autoaprendizagem. Podemos dizer que 

cada pensamento é como uma pedra que cai num lago e provoca ondas, o pensamento é 

a pedra, as ondas são nossas reações emocionais ao pensamento e a responsabilidade 

sobre aquilo que pensamos sobre nossas ideias e sobre a nutrição desse pensamento. 

Esta forma de pensar é de responsabilidade do indivíduo. 

Percebemos assim que associado a multifatoriedade das quedas o processo do 

envelhecimento no Brasil que acontece tanto de forma acelerada como desordenada se 

apresenta como um dos grandes problemas sociais do momento, repercutindo na vida 

dos que envelhecem. As quedas e sua relação com o processo do envelhecimento 

demandam novas políticas públicas destinadas a atender as especificidades deste grupo. 

Nessa pesquisa encontramos subsídios que contribuem para novas reflexões sobre as 

quedas e a tudo que as acompanha, como o medo. 

Consideramos que o medo é uma emoção e a autoeficácia é uma construção 

cognitiva preocupada com as crenças das pessoas em suas capacidades para produzir 

resultados e realizar os tipos designados de desempenho. Uma boa confiança no 

equilíbrio é um dos resultados desejáveis tanto na reabilitação como na prevenção de 

quedas proposta que não deve se ignorar quando falamos em promover saúde. 

Portanto, ajudar as pessoas a refletirem sobre suas quedas e entender por que 

elas acontecem, contribui para a prevenção de futuras quedas, reduzir o medo, reforçar a 

confiança e possibilitar melhores resultados no processo de recuperação e mesmo 

manutenção relacionado às atividades de vida diária e instrumentais.  

Constatamos em nossa busca de conhecimento sobre o assunto através de 

trabalhos produzidos no Brasil, que a temática ‘medo de queda’ até o momento em que 

encerramos esta pesquisa, ainda não é algo comum de ser encontrado, mesmo 

considerando o teor de importância que lhe é dado em trabalhos acadêmicos. Mas 

nestes, mesmo quando sugerem a importância do medo de queda, fazem-no de forma 

superficial. 
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As contribuições advindas dos estudos relacionados ao Cuidado em Saúde  

extrapolam  a de uma determinada formação, visto que a multiprofissionalidade é uma 

constante neste estudo. Assim, mesmo tendo em conta as contribuições que espero ter 

trazido a minha formação de fisioterapeuta, compreender o medo de quedas é uma 

necessidade e todos aqueles que atuam no campo do envelhecimento. 
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ANEXO – A   Falls Efficacy Scale (FES) 
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ANEXO – B  FES –I Brasil 

FES-I    ESCALA DE EFICÁCIA DE QUEDA INTERNACIONAL 
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ANEXO – C  PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DA ESCALA FES-I 

Protocolo de Recomendação que devem ser seguidas por todos os países que 

realizam a tradução da FES-I para a linguagem local. 

1- A versão original em inglês (ou na língua inglesa) da FES-I é sempre o ponto de partida. 

2- Utilizar recomendações feitas para os tradutores e entrevistadores para interpretação dos 

resultados. 

3- A versão original da FES-I deve ser traduzida a partir da língua inglesa para a 

linguagem local (português) por pelo menos dois tradutores independentemente. Estes 

tradutores precisam ter como primeira língua o português e serem familiarizados com o 

conceito de medo de cair. 

4- Depois da tradução deve ser feita uma reunião de consenso dos tradutores que deverá 

resultar em uma versão local provisória. 

5- Cada um dos tradutores deve selecionar dois idosos para testar a versão local provisória 

escrita da FES-I. O questionário deve ser preenchido por cada idoso separadamente sem 

qualquer interrupção do tradutor. Logo após, os 16 itens devem ser discutidos entre o 

tradutor e o idoso. O tradutor deverá questionar se todos os itens estão claros e, 

posteriormente, verificar se há necessidade de reformular algum item. 

6- Cada um dos tradutores pode ajustar as palavras dos itens. 

7- Uma segunda reunião de consenso dos tradutores deve ser feita para criar um consenso 

sobre a próxima versão local preliminar da FES-I. 

8- Uma retrotradução da versão local preliminar, a partir da língua local (português), para 

o inglês, deve ser feita por um tradutor profissional cuja língua nativa seja o inglês. 

Neste estágio, esta versão deverá ser incorporada ao consenso de discussão da 

ProFaNE. 

9- A terceira reunião de consenso de tradutores deve ser realizada para revisar a 

retrotradução. É importante para a revisão o significado intencional e não o literal da 

retrotradução. O objetivo é uma tradução válida da versão local da FES-I e não uma 

nova versão em inglês. Se necessário, o profissional retrotradutor deve ser consultado 

para informações adicionais. 

10-  O ProFaNE necessita ser constantemente informado sobre a versão final. 
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Anexo D: Síntese das unidades de registro na análise de conteúdo das respostas as idosas sobre medo de quedas 

Título da pesquisa: MEDO DE CAIR E SUA RELAÇÃO COM AS QUEDAS EM GRUPOS DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DO 
PROJETO VIDA SAUDÁVEL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – JOÃO DA SILVA VIZELLA - NITERÓI – RJ 

Nº de páginas analisadas: 134 

Código da 
unidade de 
registro 

Objetivo da análise: compreender a relação do medo de queda com a autoeficácia, em idosos que vivem em comunidade, e que possuem 
independência para que frequentar o Núcleo Unidade Básica de Saúde João da Silva Vizella 

Unidades de 
registro 

Número de unidades de registro   Total 
da U.R 

Total Entre 

vistas 

Entr.
01 

Entr.
02 

Entr. 
03 

Entr. 
04 

Entr. 
05 

Entr. 
06 

Entr.
07 

Entr.
08 

Entr.
09 

Entr. 
10 

Entr. 
11  

Entr. 
12 

Entr. 
 13 

Entr. 
14 

Entr. 
 15 

  

01 “É que eu 
coloquei uma 
escada na minha 
varanda, para 
estender uma 
roupa, eu cai da 
escada” 

 I          
 
 

 I   02 02 

02 “No quintal da 
minha casa” 

  I   I          02 02 

03 “Na cozinha, eu 
cai em cima 
dessa perna, 
imagina a dor 
minha filha”. 

      I         01 01 

04  “Cai dentro de 
casa, passando 
pano no chão da 

        I    I  02 02 
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casa, a vassoura 
entrou pra baixo 
da cama e meu 
braço esticou, 
soltou o ombro” 

05  “Às vezes de 
noite eu 
sonhando eu já 
cai da cama” 

            I  01 01 

06 “Eu levei um 
queda muito feia 
na rua, cai 
retorcida, eu 
tremia muito” 

I               01 01 

07  “Acho que foi 
assim, ali é 
cheio de buraco, 
a calçada ali é 
horrível, né, 
então eu cai 
justamente ali” 

      I I  I  I   04 04 

08 “eu cai na 
ladeira, numa 
descidinha, 
perto da minha 
casa” 

    I           01 01 

09 “Num sítio, 
numa rampa de 
grama (...) 
estava úmido 
também o chão 
(...) e eu 
também havia 
tomado umas 
cervejinhas”. 

   I              
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10  “Na cozinha de 
uma creche” 

          I    01 01 

11 “foi á muito 
tempo, mais eu 
escorreguei, né” 

   I     I I     I 04 04 

12 “Um tropeço, aí 
eu cai” 

    I I I I  I I     06 06 

13 “Senti uma 
tontura, mas 
voltei 
rapidinho” 

I  I             02 02 

14  “Na minha 
juventude eu 
tive queda que 
eu passei mal, 
né, então com a 
morte do meu 
pai eu fiquei 
descompensada 
de nervoso” 

          I    01 01 

15 “Eu tive fratura 
exposta” 

I I  I I  I        I 06 06 

16  “Eu me protegi 
na hora, bati 
com a proteção 
das mãos (...) só 
o joelho eu bati 
e fiquei caída, ai 
depois levantei” 

  I             01 01 

17 “Não, medo 
sempre tive” 

          I    I 02 02 

18  “Meu problema 
é que eu tenho 

 I           I  02 02 
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medo de cair” 

19 “Não, de agora, 
de mais velha, tá 
entendendo? Eu 
entendo que se 
agora eu cair, 
quebrar um osso 
não tem mais 
jeito” 

     I I         02 02 

20  “Tomo cuidado 
há anos para eu 
não cair, porque 
eu tenho muito 
medo” 

       I       01 01 

21  “Não, eu não 
tenho medo não, 
eu não tenho 
medo de cair”; 

I              01 01 

22  “Não, hoje eu 
perdi o medo, 
Graças a Deus, 
mais foi através 
de oração que 
eu perdi esse 
medo, oração, 
pedindo a Jesus” 

              I 01 01 

23 “Tive, mas 
Graças a Deus, 
sem 
conseqüências” 

I   I   I I  I I  I   07 07 

24 “Tem que 
prestar atenção 
né” 

              I 01 01 

25 “tiveram que 
colocar uma 

              I 01 01 
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cama de 
hospital, e eu 
fiquei em casa” 

26 “ I É porque na 
televisão dá 
muito isso, para 
pessoas ter 
muito cuidado 
pra não levar 
queda, não 
colocar pano n o 
chão, tapete” 

              01 01 

27  “Não, eu tenho 
muito cuidado, 
eu ando olhando 
para o chão para 
não cair, me 
protejo com os 
calçados, dia de 
chuva eu coloco 
sapato fechado, 
no verão eu boto 
sandália” 

 I             01 01 

28 Não subir em 
algumas coisa, 
cadeiras e 
escadas...” 

     I          01 01 

29 “Eu evito de 
andar no 
molhado, 
quando chove 
muito eu fico 
com medo de 
sair, as vezes no 
quintal eu 
coloco esse tênis 

      I         01 01 
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aqui” (mostrou) 
30 “Se eu vejo um 

buraco, eu saio 
fora dele, eu 
ando olhando 
pra que, essas 
calçadas são 
tudo cheia de 
raízes” 

         I      01 01 

31 “Não ando 
correndo, vou 
fazendo tudo 
dentro do 
possível” 

 I   I         I  03 03 

32 “Sim, insegura 
com as coisas, 
para andar, subir 
escadas e descer 
e eu tenho medo 
de altura 
também” 

             I  01 01 

33 “As pessoas 
reclamam que 
passam por mim 
e eu não as vejo, 
porque eu estou 
olhando para o 
chão, eu ando só 
olhando para o 
chão”. 

   I            01 01 

34 I “Nervosa, 
nervosa” 

              01 01 

35  “Preocupada. Eu 
não podia 
trabalhar e 

I              01 01 
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passava muitos 
dias em casa (...) 
eu dependi de 
trabalhar para 
cuidar deles” 

36  “Eu sempre me 
preocupei, eu 
vejo as pessoas 
cair nas ruas, eu 
sempre via, eu 
socorri muitas 
vezes do meu 
lado, eu ouvia: 
aí eu vou cair” 

 I    I         02 02 

37 “Achei normal, 
eu tropecei e 
cai” 

     I          01 01 

38 “Não só um 
susto, ah mais 
eu ria, eu ria, eu 
ria” 

I               01 01 

39 “mas eu vejo a 
dos outros” 

      I I    I  I  04 04 

40 “Até hoje eu 
não me esqueço 
disso (...) É. Eu 
já tive muitos 
medos, até de 
dormir sozinha 
eu tive” 

              I 01 01 

41  (...) nunca 
gostei de ver 
brigas (...), meu 
pai quando era 
novo, bebia, né, 

I               01 01 



 

 

98 

então ele 
brigava muito 
dentro de casa 
(...) aquilo pra 
mim eu sentia 
uma aflição 
dentro de mim 
sabe” 

42 (...) eu não sei 
se falando de 
medo é um 
fundo nervoso, 
psicológico (...) 
porque a morte 
do meu pai, ele 
(...) num leito de 
linha férrea” 

           I    01 01 

43 
(...) eu era muito 
criança, um boi 
me pegou (...) 
eu fiquei uma 
semana assim, 
com a cabeça 
inchada com dor 
de cabeça, e 
depois disso eu 
sempre tive um 
pouco de dor de 
cabeça”. 

            I   01 01 

44 “Eu acho que se 
os médicos não 
tivessem 
colocado isso na 
minha cabeça, 

       I        01 01 
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eu não teria esse 
medo de subir 
numa escada e 
descer e subir 
numa cadeira” 

45 I “desde criança 
tenho isso e não 
sabia, agora eu 
sei que é 
problema da 
labirintite” 

 I             02 02 

46  “Ah, a única 
coisa que eu 
tenho, é virar o 
pé, mas isso eu 
tenho desde 
pequena, eu vou 
andando e 
qualquer coisa e 
eu” 

       I       01 01 

47 “Não, não 
porque eu tenho 
muito medo, por 
causa de eu não 
ter uma visão 
perfeita, assim, 
eu tenho muito 
cuidado” 

           I    01 01 

48  “Não tenho 
equilíbrio no 
corpo, não tenho 
equilíbrio no 
corpo” 

         I     01 01 

49  “minha queda e 
meus desmaios, 

           I   01 01 
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era porque o 
coração estava 
fraco, e aí eu 
coloquei o 
marcapasso” 

50  “Eu tenho 
problema de 
osteoporose né” 

      I      I  02 02 

51 I “Eu disse 
doutor, eu sei 
que eu tô velha, 
eu sei que estas 
coisas é coisa de 
velho, 
entendeu?”. 

 I  I           03 03 

52 “Foi o varal (de 
roupa)” 

     I          01 01 

53  “Por causa 
disso, do sapato, 
ele deslizou na 
água” 

       I       01 01 

54 “Eu não ando 
em lugares 
molhados, eu 
desvio” 

  I             01 01 

56 “Aqui em casa 
eu ando livre, 
mas sai do 
portão para fora, 
eu uso de apoio” 

      I         01 01 
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57 “eu tenho medo, 
eu tenho muito 
medo” 

       I        01 01 

58  “Pago tudo em 
casa pra não 
fazer, pra não 
cair, não 
machucar, eu 
tenho medo de 
me machucar” 

         I     01 01 

59 “Não ando 
correndo, vou 
fazendo tudo 
dentro do 
possível” 

             I  01 01 

60 “Sim, é eu vim 
para casa e 
tiveram que 
colocar uma 
cama de 
hospital” 

              I 01 01 

61 (...) eu não 
tenho medo, eu 
tenho que 
limpar os vidros 
da janela, eu 
subo na escada, 
aonde que tiver 
que subir eu 
subo” 

 I              01 01 

62  “Não, não mudo    I           01 01 
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nada” 
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Anexo E: Síntese da construção de categorias na análise de conteúdo das respostas as idosas sobre medo de quedas 

Título da pesquisa: MEDO DE CAIR E SUA RELAÇÃO COM AS QUEDAS EM GRUPOS DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DO 
PROJETO VIDA SAUDÁVEL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – JOÃO DA SILVA VIZELLA - NITERÓI – RJ 

Nº de páginas analisadas: 134 

Temas/unidades 
de significação 

Objetivo da análise: compreender a relação do medo de queda com a autoeficácia, em idosos que vivem em comunidade, e que possuem 
independência para que frequentar o Núcleo Unidade Básica de Saúde João da Silva Vizella 

Número de 
unidade de 
registro/tema 

Categorias Número de 
unidade de 
registro/categoria 

% unidade de 
registro/categoria 

O código das unidades de registro englobadas em cada 
tema 

 
Local das Quedas 

 
16 

 

Causas e Efeitos das 
quedas 

 

 

 
33 
 
 
 
 
 

 
45,8% 

 
01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 45,46,47,48, 49, 50 

Causas das 
Quedas (Fatores 
Fisiológicos) 

10  

Consequências 
das Quedas 

7  

 
Pouco Medo 

 
01 

 
 
A queda gerando 
emoção 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23,6%  
16, 17, 18, 19, 20, 21, 32,33, 34, 51, 52, 53, 54, 55 

Moderadamente 
Medo 

10  

Muito Medo 04  
Antes da Queda 
não tinha Medo 

 
02 

 

Como se senti 
após uma queda  

12  

Caio e me culpo 
pelo fato 

03 
 
 Caio e culpo o 
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ambiente que 
freqüento e a 
terceiros 
 
 
Expressões 
sentimentais-
religiosas 
 

05 
 
 
 
 
08 

 
 
 
 
A fé como 
explicação 

 
 
 
 
02                2,8%                        

 
 
 
 
22, 23 

 
Traumas e 
questões 
picossomáticas 

 
04 

 
A queda influindo no 
comportamento do 
indivíduo 

 
10 

13,9%   
41, 42, 43, 44, 56, 57, 58, 59, 60, 61 

Após uma queda 
mudo o 
comportamento 
Após uma queda 
não mudo meu 
comportamento 
 
 
Mecanismos de 
Prevenção 

 
07 
 
 
06 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prevenção 10                   

  
 
 
 
 
 
 
13,9% 

 
 
 
 
 
 
 
24,25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 
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APÊNDICE -A  

APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ DE ÉTICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
ANTÔNIO PEDRO (HUAP) 
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APÊNDICE B  ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1) No período compreendido entre o início do ano passado (Jan/2010) até o 
momento atual, o senhor (a) teve quedas? Se caiu, quantas vezes? 

2) Vamos falar sobre suas quedas. Quando foi a sua última queda? 
3) Lembra-se de ter feito uso de algum medicamento antes de cair? 
4) Onde o (a) senhor (a) estava quando caiu? Se em casa qual cômodo? O que o (a) 

senhor (a) estava fazendo quando caiu? Como o (a) percebe sua queda, qual foi 
o real motivo (o que fazia era perigoso, o local favoreceu a queda, outras 
observações que podem ter contribuído para sua queda. 

5) Houve ferimento? Grave ou não?Houve fratura? Aonde? Foi preciso cuidados 
médicos, ficou hospitalizado? 

Agora que já conversamos sobre a freqüência, quando, como e onde caiu. Vamos 
falar um sobre as consequências da queda em sua vida, o que, e como o (a) senhor 
(a) sente e percebe sobre o assunto. 

6)   O que sentiu (dor, desconforto, indefeso, inconveniência a terceiros, em como 
se levantar, ter ficado machucado, passar á depender dos outros, medo outros 
sentimentos? 

7)  Qual é o seu ponto de vista sobre a influência/interferência do medo de queda 
na sua vida ? 

8)  Essa queda trouxe consequências para o (a) senhor (a) e sua família? Quais? 
9)  Como o (a) senhor (a) lida ou lidou com essas consequências? 
10)  Esse fator trouxe consequências negativas ou positivas para sua vida? 
11)  O senhor (a) tem medo de cair novamente? Por que? 
12)  Quais as consequências que o (a) senhor (a) toma atualmente para prevenir uma 

nova
 

Não teve uma queda mais tem algum sentimento sobre o assunto: 

 queda? 

13) O que você sente quando ouve a palavra queda relação a uma queda? 
14) Se não caiu, porque tem medo? 

A sociedade diz que quem cai é velho!!!! 

15)  O que o (a) senhor (a) pensa? Quer falar mais sobre esse assunto, quer deixa um 
recado ou mensagem............... 
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APÊNCIDE: C  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

MEDO DE CAIR E SUA RELAÇÃO COM AS QUEDAS EM GRUPOS DE 
IDOSOS QUE PARTICIPAM DO PROJETO VIDA SAUDÁVEL NA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE - VIZELA - NITERÓI - RJ  

Pesquisadora Responsável: Jéssica Janete Novais Santos  

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Universidade Federal 
Fluminense – GPEAF 

Telefones para contato: (21) 7892-5949 / (21) 2725-4333 

Nome do voluntário: ____________________________________________________ 

Idade: _____________ anos    RG. _________________________ 

 O (A) Sr (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa do Mestrado 
em Ciências do Cuidado em Saúde, da Universidade Federal Fluminense, realizado na unidade 
básica de saúde - Vizella - Niterói – RJ, através do Projeto Vida Saudável, de responsabilidade 
da pesquisadora Jéssica Janete Novais Santos, com Orientação do Profº Drº Edmundo de 
Drummond Alves Júnior, Coordenador do Projeto Vida Saudável, Instituto de Ed. Física – UFF 
(Niterói) 

O objetivo deste estudo é compreender a relação do medo de queda com as causas e 
conseqüências de idosos com independência que freqüentam o Núcleo do Projeto Vida 
Saudável, localizado no município de Niterói, na Unidade Básica de Saúde, no Barreto, 
chamado, Vizella. Outras informações necessárias são detalhadas a seguir: 1 O senhor (a) irá 
responder a um questionário que consta de 16 questões fechadas, com quatro (4) alternativas de 
respostas, sobre o grau de preocupação ao realizar atividades básicas e instrumentais. 2 O (A) 
senhor (a) responderá a uma entrevista semi-estruturada (perguntas abertas,  referentes ao 
sentimento de medo, a quedas e medo de quedas), com a finalidade a posteriori de se criar 
categorias, a partir da compreensão do ponto de vista do senhor (a) (atores sociais), e identificar 
sua relação com as quedas. 3 Sua participação é voluntária e seu consentimento pode ser 
retirado a qualquer momento, sem prejuízo à continuidade de sua participação no projeto Vida 
Saudável. 4 A pesquisa não representa nenhum risco para os participantes. Como benefícios 
poderá contribuir com a literatura fornecendo informações relevantes sobre o assunto 
pesquisado, visando melhorar os resultados dos programas de prevenção de quedas de idosos. A 
qualquer momento o (a) Sr (a) poderá entrar em contato conosco pelos telefones acima, para 
tirar dúvidas sobre a pesquisa. Fica aqui garantido a confiabilidade de todas as informações aqui 
obtidas, assim como sua privacidade. 

Eu, __________________________________________, declaro ter sido informado e concordo 
em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

__________________________________ __________________________________ 

                      Assinatura do participante           Assinatura do Responsável 
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APÊNDICE : D  ENTREVISTAS 

Entrevista 1 :Participante: Tulipa 

Idade: 83 anos 

J: Durante o ano que correu, o ano passado até esse exato momento você teve alguma 
queda? 

A: Por enquanto ainda não, depois que eu usei bota que o médico mandou e esse sapato, 
não to caindo mais não. Graças a Deus, em nome de Jesus. 

J: Ta. Quanto tempo que foi isso, que o médico? A bota...   

A: Foi o Ano passado. 

J: O ano passado. Mas bota o quê? Que tipo de bota? 

A: Aquela bota ortopédica. 

J: Ah. Bota ortopédica? 

A: É. 

J: Ai você parou de cair? 

A: Comprei a bota, comprei a sandália.E agora pra fazer isso aqui, com uma poeirada 
danada, ai comprei essa aqui. É bom também. 

J: Sapatilha?  

A: Sapatilha. 

J: Sapato menos.... é..... então do ano, do ano passado pra cá, você não teve queda? 

A: Não 

J: Antes dessa..... antes desse ano, pode me dizer, cinco anos atrás, dez anos atrás, vinte 
anos, trinta, lá atrás, teve alguma queda? 

A: O.... 

J: Já caiu? 

A: Cai demais. Caia, minha perna ficava toda ralada. Primeiro era tudo em ferida. Agora 
acabou, Graças a Deus. 

J:Tinha marca na perna toda? 

A: Tinha. 
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J: Caia toda hora? Toda hora você caia? 

A: Caia. Toda vez que eu ia na rua. Até dentro do ônibus eu já cai duas vezes.Mas o ano 
passado esse ano por enquanto não. 

J: Ta. Mas olha só. Dessas quedas todas que você teve durante sua vida né. Você.... qual 
delas foi a mais grave? Você sabe dizer? 

A:  De gravidez eu não tive nenhuma não. Pra se grave não, só ralava... 

J: Muita.... ah... 

A: ...só ralava, só machucava. Saia o sangue. Acabou, acabou. 

J: E onde... Aonde acontecia essas quedas? Não.. 

A: Nas pernas, no joelho. 

J: Não, não desculpa. Local. Onde acontecia? 

A: A no ônibus, na rua mesmo. Em Niterói já cai muito. 

J: Aonde você caiu em Niterói? 

A: A foi de frente ao terminal. Cai ali. (voz de homem ao fundo fazendo algum 
comentário) Oh não foi  não heim. . 

J: (ri) Alaide. 

A: Isso ai é uma praga. 

J: (ri) Alaíde. Alaíde, vamos voltar aqui. (ri). Mas no ônibus você caiu porque? O 
motorista freou? 

A: Foi o motorista... 

J: Você não se segurou? 

A: .... foi o motorista. Por causa, eu atravessei a roleta. Ele invés de deixar eu entrar na 
roleta, da.... da.... do segundo degrau eu cai lá... lá atrás. 

J: Ele, ele  não esperou você  passa? 

A: Não, cai dentro do ônibus. 

J: Não bateu com a cabeça não? 

A: Bati, mas não machucou não. 

J: Nenhuma das suas quedas você foi ao hospital?  
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A: Não. Graças a Deus não. 

J: Todos eles, você foi tratada... 

A: Machuca.... 

J: caseira, caseiramente? 

A: É. Fica, fica inchado, fica roxo, mas nunca procurei nada não. 

J: Você acha que..... você sabe dizer quantas quedas foram? 

A: A minha filha.... vou guardar isso na cabeça. Foi muitos tombos que eu levei. 

J: Não eu sei. Mas eu não to querendo número exato. 

A: No ônibus foi duas vezes. No Barro Vermelho (começa a rir) 

J: No Barro Vermelho? 

A: No Barro Vermelho onde moro, cai em cima de um cachorro. (da gargalhada) 

J: Caiu em cima de uma cachorro? Porque você caiu em cima de um cachorro? 

A: (ri) 

J: Você não viu o cachorro? 

A: Atropelei. 

J: (ri) Você atropelou o cachorro? E ia bota..... e com certeza você ainda botou a culpa 
no cachorro né? 

A: (ri) Fui atravessar, o cachorro estava deitado dentro da calçada, ai minha filha, 
quando eu faço assim, pra ... pulei na calçada, fui em cima do cachorro. Ai bati com a 
cabeça em cima do cachorro. Quando ele leva .... tomo o cachorro.... 
caiim,,,,,,caiim...(ri)  

J: (ri) Você ainda bateu com a cabeça em cima do cachorro? 

A: Duas vezes, Ai o cachorro saiu gritando (ri) O foi cinco homem (fala rindo) pra me 
levantar (não da pra entender fala rindo). Cai aqui dentro. 

J: A foi atravessando aqui em no Posto? 

A: Não, foi aqui dentro na cadeira. Cai aqui... foi o mes passado, foi o ano passado. Foi 
a dois....três meses atrás. Foi no final do ano. Foi uma coisa assim. 

J: Ai ta vendo vocês se lembrou de outra. Caiu aqui dentro? 

A: Cai 
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J: Mas caiu porque? 

A: (ri) 

J: As suas quedas são porque? Vamos lá. Você  sabe o motivo? 

A: É porque 

J: Falta de atenção? 

A: Eu tropico, eu tropico. Tropico. 

J: Porque tropeça muito? 

A: Qualquer, qualquer pedrazinha eu tropico e caio. 

J: Você então levanta....não levanta muito o pé?. 

A: Não tenho equilíbrio no corpo, não tenho equilíbrio no corpo. 

J: Mas também, e também não levanta, não levanta muito o pé também? 

A:  Não. Levanta sozinha,não levanto mais não. 

J: Não o pé... o pé.... o pé. (ri) 

A: Ah. Um foi em São Gonçalo, perto de três PMs. Que vale que tava a polícia (ri) 

J: Todos os tombos alguém precisou te levantar? 

A: O que? Todos. 

J: Todos? 

A: Eu não me levanto sozinha mais não. Pergunta o Zé. Não me levanto sozinha mais 
não. 

J: Porque você não se levanta? 

A: Porque eu não tenho mais firmeza no corpo. Não tenho... não “guento”. 

J: Força? 

A: Não tenho força. Lá em casa duas vezes, mês passado, eu cai da cama. Fui levanta da 
cama, me deu uma tonteira assim, segurei no móvel assim, levei a televisão na frente. 
Minha televisão, eu boto uma no quarto. Pra roda a televisão assim, tentei. Ai fiquei 
deitada lá. E agora pra levanta, eu sozinha, Meu Deus do Céu. Ai fui me arrastando 
igual a caranguejo, passei a mão na porta, passei a mão no guarda vestido, me aprumei 
no pé da cama (ri) pra consegui levantar.  E outra vez que meu filho estava em casa de 
noite, estava lá morando comigo, ai depois que arrumou uma mulher, saiu fora, mas ta 
lá em casa sempre. Ai bati na porta.... fui me arrastando até na porta,  cheguei  na porta: 
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o  Edson, o Edson, Edson. Ele dormindo tadinho. “O que mãe. O que mãe”. Correndo, 
coçando os olhos. “O que mãe”. Ai abriu a porta.  A minha porta é fechada. Tava 
fechada, ele empurrou. Foi que me ajudou a levantar. Eu não tenho equilíbrio no corpo 
porque eu tenho medo de cai.  

J: Ah. Você acha que você tem medo de cair? 

A: Eu tenho. E muito. 

J:  E porque você  tem medo? 

A: Eu tenho medo de cair porque, posso quebrar uma perna, quebrar um braço, quebrar 
o fêmur. Se eu quebrar um fêmur já morri. To morta né. Porque não tem jeito mais. 

J: Então você sabe as gravidades e conseqüências que a queda trás. 

A: É. Isso que eu tenho medo. E tenho muito medo mesmo. 

J: Então....(falam juntas) então mesmos as suas quedas, as que você caiu, não, não tendo 
te causado uma fratura....  

A: Não. 

J: ...nada muito grave, mas você tem muito medo. 

A: Tenho medo, tenho. 

J: Então deixa eu te fazer outra pergunta, já que você mesmo me afirmou que tem medo. 
Muito medo. 

A: Tenho muito medo. 

J: Você muda.... já mudou o seus hábitos... (falam juntas) dentro de casa?  Na sua forma 
de agir? 

A: A mesma coisa. 

J: Por causa do medo. 

A: a mesma coisa Ta tudo a mesma coisa. Eu ando com mais atenção. 

J: Em casa você não mudou nada? 

A: Não 

J: Móvel de lugar? 

A: Não, não, não tem lugar pra muda não.  É daquele  jeito mesmo . Mesmo que eu 
queira mudar não tenho força. Ai , quero dizer, bota a cama ali, ali ela vai ficar . Se bota  
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isso aqui,  aqui vai fica, se a cômoda ta aqui, aqui vai fica. Se o telefone ta aqui, aqui vai 
fica em cima da cômoda. E por ai a fora. 

J: Então você acha que as suas quedas, as suas quedas era porque você tropeçava muito. 

A: É. 

J: As causas e por conseqüência não teve nada grave. 

A: Graças a Deus. 

J: Só esses arranhões e com.... 

A: No joelho.. 

J:... cuidados caseiros... 

A: É. 

J: Que você mesmo fez. Certo? Voce.... esses lugares que você estava.... que você caiu... 
todos eles, você acha que, o que você estava fazendo era perigoso? 

A:  Não. Ali na rua... com saco.... acabou aquele ponto. Ali na... no mercado. 

J: Não. Eu to falando em geral, de todas elas. 

A: Todas elas, quase sempre com peso na mão 

J: Quase sempre tava com peso na mão? 

A: Todas elas com peso na mão. A cadeira não da jogo né, pra mim carregar peso. 
Ainda ontem levei, levei peso pra casa. Mas vou me afirmando pra desce a rua, peço 
uma pessoa pra me atravessar na rua. 

J: Você já tinha, desculpa,  essa dor da lombar, que você...? 

A: Tenho, isso foi desde que tomei uma injeção de gripe. Nunca mais que eu tomo essa 
injeção. Essa coisa de velho (ri). Eu não. Daí pra cá eu fiquei toda desconjuntada. 
(gargalhada) 

 J: É mole. Mas eu já ouvi mais gente fala isso. 

A: Meu Deus. 

J: E você lembra, se antes,... lembra se antes de algumas dessas quedas que você teve, 
você tomou algum tipo de medicação? 

A: Não, não, não. Nunca tomei remédio pra isso não. Eu mesmo tomo em casa. 
Mercúrio um ali.... 
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J: Não, não. Não são os cuidados que você fez caseiro pra queda não. Você lembra se 
antes de você ter caído, caiu no chão... na rua, dentro do ônibus, você falou que foi até o 
freio... do motorista freando....mas você lembra de ter tomado algum remédio? 

A: Não. 

J: E acha que esse remédio e achar que esse remédio interferiu e achar que você ficou 
tonta? 

A: Não, não, não. 

J: Por causa do remédio? 

A: Nunca tomei remédio pra isso não, pra tombo. 

J: Não, não tem remédio pra tombo.   

 A: Tem 

 J:Qual remédio pra tombo? 

A: Já tomo homeopatia. Tem... 

J: Não. Não, não (falam juntas) Não isso ai é medicamento pós tombo. Pós tombo.  
Falei para tombo não tem. 

A: (ri) 

J: Você cai, só depois você vai se tratar. Eu to perguntando se você, tipo, você toma... 
Quais são os remédios que você toma> eu vou explicar de novo. Quais são? 

A: O remédio que a doutora passa ai é Cataflan.. 

J: Cataflan 

A: É... 

J: Não remédio geral pra pressão que você toma. Quais são? 

A: Ta tudo aqui. De cabeça eu não sei não. 

J: Toma Captropil. 

A: Não Captropil eu tomava mas parei. 

J: Toma Sinvastatina. Né? 

A: É. 

J: To lendo aqui. Sulfato ferroso. 
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A: É. É só isso que eu tomo. 

J: Isso aqui é o que? 

A: Não sei. 

J: Hidrocoritiazida. Deve ser Inalapril. Tem mais atrás? Nossa. Diclofenato  de Potássio. 

A: Levei ontem, tudo ai. 

J: Voltarem injetável por causa da... da lombar. Ometrazol pro estômago. Am... 
Alodipino? 

A: É. 

J: E Alodipino. É ta vendo, você tem essa listagem de remédios. Você já toma a muitos 
anos esses remédios? 

A: A desde que eu comecei a tratar do coração de pressão. 

J: Então, ai você acha que to.... antes de alguma queda que você teve na rua, você tinha 
tomado algum tipo desse remédio e ele interferiram na sua queda. 

A: Não, porque eu só tomo esses remédios de manhã cedo e é de tarde que eu caio, 
assim lá .... nove ....dez... onze horas do dia. 

J: A esses são os horários que você cai? 

A: É na hora que vou na rua. É hora.. é essa hora, e depois de duas três horas. 

J: Resolveu ir pra rua, da uma caidinha. 

A: Da uma caidinha (ri) 

J: (ri) 

A: Depois que eu to usando essa bota que o médico... o da.... Como é que se chama? O 
da Acupultura passou foi que eu deixei de cair. O ano passado. Esse ano. Graças a Deus 
eu não cai. Cai aqui dentro com Zé. Que Zé me levantou. Mas foi falta, falta de coisa 
meu... porque... 

J: Falta de que? 

A: De... 

J: De atenção. 

A: De atenção, porque eu puxei a cadeira em vez de sentar na cadeira... (ri) 

J: Sentou no chão. Puxou a cadeira. Você puxou e sentou do lado. Né. 
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A:  (ininteligível) que Zé tava aqui. Ai ele me sacanei. Me sacanei pra caramba. Ai eu 
ria pra caramba. Zé me levanta. Ai ele lá, eu rindo. 

J: Não teve força pra segurar. 

A:  Caiu. 

J: Caiu? Caiu mesmo? 

A: (ri) eu não guento ouvi isso. Eu faço tantas coisas com cadeiras. (ri) 

J: Então vamos lá . Você acha que... 

A: Falta de atenção né. 

J: É por falta de atenção sua?  È . E por,  por, porque você tropeçava muito 

A: Agora na rua não, na rua eu tropico numa pedra, num pau qualquer ai, eu caio. 

J: Então na rua você acha que o local, ele propicia isso? A queda?  

A: É. Calçada mesmo tendo buraco eu tropico e caio. Isso eu caio mesmo demais. 
Agora não. Agora não tenho caído mais não. 

J: Você acha que tem muitas calçadas, muitos lugares assim? 

A: Lá em casa mesmo só tem buraco. Tapa hoje, amanhã ta cheio de buraco. 

J: Mora aonde que você falou? 

A: Barro Vermelho. Mas não tenho caído mais não. De dois mil e onze pra cá, não 
tenho caído mais não. Graças a Deus. 

J: Ta. Você acha que o Projeto ajudou em alguma coisa? Ou não ajudou? O quê, que 
você acha? 

A: Eu acho é que é Deus que esta me ajudando. Quem ta me ajudando é Deus e Jesus. 

J: Você é católica? 

A:  Crente. 

J: Evangélica? 

A: É mas não vou não. Eu me pego muito com ele. Mas quando eu vou, eu vou na 
minha igreja lá em Rio Bonito. Igreja de meu afilhado. Ele é Pastor de lá. 

J: Então você afirma que a sua melhora é devido a essa proteção de Deus. 
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A: É de Deus. Tenho muita fé em Deus. Eu usava óculos não uso mais. Eu vou fica boa 
em nome de Jesus eu vou fica boa. Eu não vou fica boa porque não tem cura, mas o que 
eu fazia eu vou voltar a fazer outra vez. Tenho fé no meu Deus. 

J:É então você falou pra mim que tem muito medo de queda. 

A: Tenho. Tenho medo mesmo. Isso eu tenho. Ate pega uma coisa qualquer, tenho 
medo. Tenho medo até de fazer comida em casa. 

J: É mesmo? 

A: Eu tenho. Eu caio em cima do fogão. Vou andando , daqui a pouco da aquela coisa, 
eu me escoro. Outro dia mesmo meu filho me pegou. 

J: Mas você tem labirintite? 

A: Não, faço todos os exames. Ainda ontem a doutora viu meus exames. Ta tudo bom. 
Só o colesterol que ta um pouquinho alto, duzentos e vinte. 

J:  Então essas informações todas que você tem de medo de queda.... eu vou da uma, 
uma opção aqui mas não é que seja isso, eu quero dizer que isso também pode ser. 
Vocês construiu ela como? Assim: você via as pessoas caindo? Você  

A: Não sei não menina. 

J: Você via na televisão? 

A: Não,sei.  

J: Via no Posto essas coisa de fratura?  

A: Não 

J: De quebra? Você via as conseqüências disso, ai... foi ai que você criou seus medos? 

A: Eu via. A metade é isso. Eu vi também a sogra de meu filho caiu assim, na casa dela 
assim dadinha morreu. Ficou cinco anos em cima de uma cama. Quebrou o fêmur, 
operou, não andou. Daí pra cá tadinha da velha não andou mais.  

J: Nunca mais? 

A: Não. E por causa da idade também né. Que ela era mais velha do que eu. Eu já estou 
com oitenta e três anos. Se Deus me livre e guarde  eu me quebrar, eu to ferrada.  

J: É 

A: Não volta nada pro lugar mais. Eu tenho medo é por causa da idade é deu cair. Eu 
evito de carrega as coisas.    

J: É assim que você lida com a queda ,assim? 
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A: É. 

J: Evita? 

A: Evito carregar um peso  que eu não posso carregar. Pra fazer as coisas eu pago 
faxineiro. Pago tudo em casa pra não fazer, pra não cair, pra não me machucar. Eu tenho 
medo de me machuca. 

J: Entendi. 

A: Só isso. 

J: Ta. Então só mais uma pergunta pra gente finalizar. A sociedade diz que quem cai é 
velho? Você concorda? 

A: Concordo.(ri) Quando eu era nova não caia. (ri) 

J: Não? 

A: Velho cai muito. 

J: Porque você acha que velho cai muito? 

A: Os nervos ta tudo fraco. Ta tudo podre. (ri) 

J: É. 

A: É menina. Mas tem muito velho  também que  (cagueja) é... é mais fácil um novo cai 
do que um velho é. Pode bota (ri) 

J: Verdade. Obrigada. 
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Entrevista 2: Participante:Rosa 

Idade: 65 anos 

 

J: No período compreendido entre o ano passado e o esse ano, você teve alguma queda? 

A: Tive uma queda, tem muito ano, eu quebrei a perna, foi a uns 15 anos. 

J: Então, vamos falar sobre essa queda. Como foi essa queda de 15 anos atrás? 

A: É que eu coloquei uma escada na minha varanda, na minha varandinha para estender 
uma roupa, e essa escada assim, eu cai da escada, a escada tombou, aí eu cai, aí eu 
quebrei a perna. 

J: A Tíbia e a Fíbula? Os dois ossos? 

A: É porque eu fiquei de gesso daqui, aqui (na altura do joelho) 

J: Quebrou os dois? 

A: Não é um só. 

J: Quebrou só esse aqui (Tíbia)! Só esse aqui? 

A: É, fiquei gessada por 6 meses. 

J: Teve que ir para o hospital? 

A: Fui para o CPN, lá no HUAP, e bateram chapa, estava quebrado, aí fiz o gesso. 

J: Botou o gesso, foi atendido pelo ortopedista. 

A: É. 

J: Então, você cai da escada, quando estava colocando roupa na corda? 

A: Foi, foi, eu segurei na corda mais não deu tempo. 

J: Era no varal? 

A: É. 

J: Você precisou da escada para subir no varal? Que altura tem esse varal? 

A: Agente não tem varanda, eu coloquei uma corda na varanda, para poder estender 
roupa, agente não tem espaço mesmo, tava quebrada minha escada, e quando eu subi na 
escada, eu tentei segurar na corda, mais não adiantou, e eu cai no chão. 

J: Você caiu como no chão? 
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A: Eu cai, assim, de frente (demonstrou). 

J: De frente, e bateu com a perna? 

A: É bati com a perna e cai em cima da perna. 

J: Você dobrou o corpo encima da perna? 

A: É, foi, mas isso tem entorno de 15 a 18 anos. Agora, agora não. 

J: Essa foi á queda mais grave que você teve? 

A: É, é. 

J: De lá para cá você não teve, e antes você teve algum outro tipo de queda? 

A: Não. 

J: Lembra de alguma coisa? 

A: Só, ah, também na praia de Charitas? 

J: O que? 

A: Na praia de Charitas eu escorreguei e cai por cima do braço, aqui (demonstrou) 

J: Caiu em cima do dedo mindinho? 

A: Do dedo mindinho, e eu quebrei o tendão, que eles falam, Meu Deus do céu, mais 
porque, foi o ortopedista que errou, ele invés de engessar, ela colocou uma tala, e eu 
fiquei com esse dedo torto. 

J: Ah, tá você teve um rompimento do ligamento? 

A: Tendão. 

J: Rompimento do Tendão, tá... 

A: E isso tem uns 20 anos. 

J: Há 20 anos.Você estava andando na calçada e caiu? 

A: Não trabalhando. 

J: Ah, trabalhando? 

A: Eu trabalhava em quiosque. 

J: Estava andando com pressa na calçada? Não tava dentro do quiosque? 

A: Na areia, na areia e tombei. 
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J: Nossa na areia fofa, deveria ser mais difícil, né. 

A: Coisas da vida. 

J: Não eu digo até o bater na areia mesmo poderia.... 

A: Eu também não entendi como, porque era areia. 

J: Então tá, tirando essa fratura do dedo mindinho e a queda da escada, que estava na 
varanda.. 

A: É na varanda da minha casa. 

J: Essa queda de 15 anos, você subiu a escada para botar a roupa no varal? Isso era 
perigoso? Você considera que era perigoso? 

A: Não, porque eu peguei a escada, e eu não achava que não era perigoso, então eu subi, 
porque não dava altura para mim. 

J: Não dava altura? 

A: É, ...........mais ao invés de baixar o secador, eu acho que eu não abaixei e deixei no 
alto. 

J: Entendi. 

A: Eu peguei a escada e ela me jogou no chão. 

J: Mais no momento que você fez isso, você não achou que perigoso? Aquela atitude de 
subir a escada para pegar? 

A: Não. 

J: Foi no automático? 

A: Foi, e se eu tiver que pegar outra escada para subir eu subo, normal. 

J: Entendi. Você faz algum tipo de medicamento, medicação? 

A: Não, não. 

J: Mais você tomava algum remédio para pressão alta? 

A: Não, eu tenho pressão baixa, eu não tomo remédio. 

J: Pra nada, você não toma remédio, pra nada? 

A: Pra nada, por enquanto não. 

J: Mais eu não estou querendo que você tome remédio não? Eu estou lhe perguntando se 
você toma algo? 
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A: Não, não 

J: E na época que você caiu, você se lembra, de ter feito algum tipo de medicação? 

A: Não. 

J: Para pressão? 

A: Não, minha pressão sempre foi baixa. 

J: Tá, então você caiu na varanda. 

A: Eu tomei um antiinflamatório, né. 

J: Então, o real motivo da sua queda, você não achou que era perigoso, mais o local 
favoreceu? 

A: É, não achei.  

J: Mais o local favoreceu? 

A: Como? 

J: Você ter subido a escada? Você acha que favoreceu ou não. 

A: Não, eu sempre coloquei roupa ali, eu só levei um tombo cai e me machuquei. 

J: Não, a escada, você ter colocado a escada ali, encostada, aonde for, para alcançar a 
corda? Você acha que isso favoreceu a queda ou você de nem pensou quando fez isso, 
vou colocar aqui e pronto? 

A: Achei que era seguro. 

J: Então, houve uma fratura, e você foi até o HCN, lá trás o HUAP... 

A: É. 

J: O médico bateu um R-x, viu que você tinha fraturado a Tíbia. Quanto tempo você 
ficou? 

A: Uns 3 meses. 

J: 3 meses gessada, e precisou da ajuda de alguém para fazer alguma coisa? 

A: Não, quando eu ia ao ortopedista eu ia de carro. 

J: Mais dentro de casa, precisava de auxílio para fazer as atividades? 

A: Não, porque eu estava com o gesso, dava para andar, primeiro eu botei o gesso e 
depois a bota. 
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J: E quais os sentimentos que você teve quando caiu? O que, que você sentiu naquele 
momento? 

A: Ah sei lá, eu chorei muito. 

J: Chorou?! 

A: É, porque eu precisava trabalhar, e eu fiquei 3 meses sem trabalhar, se eu não tive 
subido, não caia. 

J: Entendi. Mais nenhum outro tipo, dor, desconforto, não passou pela sua cabeça, o 
medo de depender de terceiros? Nada disso? 

A: Não, acho que eu fiquei com medo assim, de não poder mais andar, de não poder 
andar, a minha perna inchou, e eu senti algumas dores. Mais graças a Deus depois de 3 
meses eu tirei, passou, quando eu tirei a minha perna ficou fininha, né, mais depois 
voltou ao normal. 

J: É retorna. Então, você precisou de cuidados médicos, mais não ficou hospitalizada, 
fez sua consulta e retornou para casa. 

A: É, eu não precisei ficar internada não. 

J: Então tá, como a gente conversou como, quando e aonde você caiu, vamos falar então 
agora dessas conseqüências, como você sentiu/percebeu essa quedas? Então, você me 
disse que só sentiu o medo de não poder trabalhar. 

A: É, eu precisava trabalhar, eu não iria poder trabalhar mais, essa perna sem poder 
andar.... 

J: Você mora sozinha? 

A: Não, eu e meus netos. 

J: Você e seus netos? 

A: É, dois, mais dois. 

J: Mais sentou dor ou não? 

A: Na perna senti, muita dor. 

J: Do seu ponto de vista,..você... na verdade você me relatou que o único medo que você 
teve foi de não poder andar em função de não poder trabalhar, ponto. Você acha que 
depois dessa queda você passou a ter medo de cair? 

A: Não, eu não tenho medo não, pior é que eu não tenho medo, eu ando a vontade, eu 
faço caminhada, eu venho para a ginástica, eu não tenho medo, só naquele dia, naquela 
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semana que eu fiquei, porque eu fiquei preocupada de não poder trabalhar, mais eu não 
tenho medo não. 

J: O medo que você teve foi de preocupação? Com o trabalhar? 

A: É. Lá aonde eu moro é tudo morro, eu subo, eu desço. 

J: Então, o medo de queda para você não tem interferência nenhuma, é isso mesmo que 
você esta me dizendo? 

A: É, não tem. 

J: Você faz todas as suas atividades e não se restringe em nada? 

A: É, não. 

J: E você acha que essa queda que você teve trouxe alguma consequência para você ou 
sua família? Na época? 

A: Na época foi, porque minha filha, e minhas netas, estavam lá comigo, um casal,e eu 
crio eles, porque minha filha foi embora, me deixou as duas crianças comigo, então eu 
dependia de trabalhar, para poder cuidar. 

J: Então, a sua preocupação, nem era mais com você, mais com as crianças? 

A: É. 

J: No cuidar? 

A: É. 

J: Então, como você lida ou lidou com as quedas? 

A: Agora eu não ligo, eu não tenho medo, mais na época eu fiquei muito nervosa, muito 
preocupada, devido aos problemas que eu passava. 

J: Entendi. 

A: Eu não podia trabalhar e passava muitos dias em casa. 

J: Mais com a queda em si, tranqüilo? 

A: Sim. 

J: Então, eu estou entendendo mais naquele momento, foi por outros motivos, motivos 
pessoais? Mais com a queda você lida na boa, até porque você não tem muitos relatos 
de queda, né? 

A: Não, eu não tenho não. Eu não tenho medo de cair. 
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J: Você acha que essas quedas trouxeram alguma consequência negativa ou positiva 
para sua vida? 

A: Positiva, porque eu não tenho medo de nada, eu subo escada, continuo subindo 
escada, lá e casa eu coloco uma escada assim...  

......................... 

J: Você me diz eu faz as coisa no automático, não pensa, você toma alguma atitude para 
prevenir alguma queda? Mais hoje, depois daquela queda, de lá para cá você toma 
alguma atitude para prevenir? 

A: É assim, se eu vejo que alguma coisa é perigosa que eu possa prevenir, eu também 
não vou subir, não vou me arriscar, não que eu esteja com problema na perna, eu não 
sinto, eu poderia até ficar com medo, mais não vou me arriscar. 

J: Tá, mais antes você não pensava, depois dessa queda que você passou a se prevenir 
ou não? 

A: É, não, eu subo normal, aonde tenho que subir, eu tenho que continuar subindo 
escada, porque o armário da minha cozinha é alto, e o que eu tenho que fazer, colocar a 
escada, e eu não tenho medo, eu tenho que limpar os vidros da janela, eu subo na 
escada, aonde que tiver que subir eu subo. 

J: Entendi. 

A: Na minha caixa d´ água, é encima da laje eu subo para limpar, eu já subi 2 vezes para 
limpar, e meu irmão me diz fala: “Oh, Angela não sobe não, porque agente já esta na 
terceira idade, não é bom, e você pode cair lá em baixo”. 

J: Eu então vou aproveitar a sua fala, a sociedade diz que quem cai é velho, você 
concorda com essa frase? 

A: Eu não, eu acho que não porque os novos também cai, né, o pessoal diz que “ah tá 
velho, vai cair”, eu não, eu não caio, eu subo em tudo, na minha laje, eu subo, ela é 
muito alta, eu acho que eu estou me arriscando, mais não que eu tenho medo. Meu 
armário não é baixo, é de parede, eu não dou altura, eu tenho que colocar escada. 

J: Tá, então esta tudo normalmente, então, você não tem medo mesmo depois de ter 
caído? 

A: Não. 

J: Tem religião? 

A: Evangélica. 
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J: Então, o medo não interfere, eu estou fazendo um apanhando, tá, então você não tem 
medo de queda? 

A: Não. 

J: Elas não interferem na sua vida? 

A: Não. 

J: E o que você....., agora uma pergunta: como você vê as quedas? Como você vê as 
quedas? Assim, você vê as conseqüências que elas trazem para as outras pessoas? Eu 
queria que você falasse um pouco das quedas? 

A: Como assim? Porque para mim não interfere, então não tem aquele, assim, o medo... 

J: Você acha que a pessoa deve ter...... o que você acha..? 

A: Quando a pessoa não pode subir em alguma coisa, não deve insistir, pra mim eu 
faço, porque dá. 

J: Então, ela deve sempre estar prestando atenção no que esta fazendo? 

A: É. Pra mim é fácil, pra mim dá, eu subo a laje, limpo a caixa d água, eu não tenho 
medo, eu sei que é serviço para homem, mais pra mim dá, é isso aí. 

J: Ah quanto tempo você esta no projeto? 

A: Tem uns 2 ou 3 meses, janeiro, fevereiro, março?! 

J: Começou esse ano? 

A: É. 

J: Você acha que o projeto contribui ou não para algumas mudanças na vida? 

A: Eu acho que o projeto é bom porque, antes eu só fazia caminhada, eu tenho problema 
de coluna, e eu nunca fiz, para mim esta sendo muito bom, para a coluna foi bom.  

J: Você esta vendo alguma melhora? 

A: Sim, eu faço 2 vezes por semana, porque eu trabalho segunda, quarta e sexta. 

J: Mais sentiu melhoras no corpo, na coluna? 

A: Sim, melhorei, a dor foi embora. Eu estava só preocupada de emagrecer, eu já sou 
magrinha 

J: Mais não....fortalece. 

A: Eu vejo tantas pessoas de idade fazendo isso. 
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J: Obrigada então pela sua contribuição na pesquisa. 
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Entrevista 3: Participante: Margarida 

Idade: 80 anos 

J: O tempo compreendido entre o ano passado e esse ano, a senhora teve alguma queda? 

C: Não. 

J: Nenhum? 

C: Não. 

J: Outras quedas que você já teve? 

C: Eu tive bastante, essa foi á muito tempo, mais eu escorreguei, né. 

J: Então, vamos falar por partes, á quanto tempo você teve essa queda? 

C: Ah, não lembro não. 

J: Mais ou menos? 

C: Foi em 92 , mais ou menos. 

J: Quase 15 anos ou 18. 

C: É, isso. 

J: Foi sua última queda? 

C: Olha, eu tive outras quedas, mas.... 

J: Nós vamos falar de todas, não precisa saber as datas corretas não. 

C: Eu cai da escada... 

J: Peraí, Ciléia, devagar, vamos falar dessa primeiro. 

C: Nessa eu escorreguei numa casca no sacolão, aí eu cai encima da minha perna, 

quebrou em 3 lugares, né, aí tive que ser operada, sofri pra caramba, levei 5 meses sem 

andar e com muito medo né, com o tempo que eu fui perdendo o medo e passei a andar 

normalmente, mais mesmo assim até hoje eu para descer uma escada eu seguro, eu não 

consigo descer uma escada sem segurar. 
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J: Então você teve uma queda, e você fraturou a o tornozelo em 3 partes? 

C: É, em 3 partes. 

J: Essa queda ocorreu dentro do sacolão, você escorregou numa caixa de papelão? 

C: Casca, casca, na época começaram a abrir os sacolões, as pessoas chegavam e 

experimentavam, comiam as frutas e jogavam a casca no chão, rsrsrsrsrs, ai eu não vi, 

eu fui pegar as frutas que eu ia levar, e eu não vi e pisei, minhas pernas foram lá na 

frente, e o corpo, né, o peso... 

J: Bateu com a cabeça para trás? 

C: Não, com a cabeça, não, mas o peso cai todo sobre o tornozelo e eu quebrei em 3 

lugares, né.. 

J: Caiu..... 

C: Eu tive fratura exposta. 

J: Fratura exposta? 

C: É. 

J: Mais você caiu de barriga para cima? 

C: Eu acredito que sim. 

J: Você não lembra? 

C: Não, eu não me lembro que eu senti muita dor aí, os meninos lá do sacolão me 

seguraram, me colocaram sentada, mais eu sentia muita dor no tornozelo, passou uns 

dias aí eu comecei a fazer exame, aquela coisa toda, né, e eu fui operada, um sofrimento 

horrível, né, demorou a cicatrizar, eu levei mais de 1 mês com muita dor, foi horrível. 

J: Então, você foi hospitalizada, ficou 5 meses sem andar, não no hospital, mais em 

casa? 

C: Em casa. 

J: Então, você teve que fazer um rearranjo familiar? 
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C: Sim, é eu vim para casa e tiveram que colocar uma cama de hospital, e eu fiquei em 

casa, para não ficar no hospital, né. 

J: Como é que você se deslocava dentro de casa? Cadeira, bengala, ia só? 

C: Não, com auxílio. 

J: Qual o sentimento que você sentiu a cair? Ao estar no chão? 

C: Eu senti muito medo, pavor. 

J: Você sabe discriminar mais isso? Assim, naquele momento você achou que fosse 

depender de outras pessoas ou não pensou nada? 

C: É naquele momento eu me senti perdida, porque não havia nenhum parente ali perto 

de mim, ali, como é que vai ser. 

J: Essa foi a sua última queda? Antes dessa, outras quedas? Você tropeça muito? 

C:Tropeço, tropeço muito. 

J: Sempre tropeçou? 

C: Sempre tropecei mais Graças a Deus sempre tem alguém me segurando.  

J: Tá. 

C: Eu também cai em Niterói, a sandália bateu assim (demonstrou). 

J: Você não levantou bem a perna? 

C: É não levantei bem a perna e sai catando cavaco, você sabe como é, né? 

J: Você estava indo subir a calçada? 

C: Não, no retinho assim, e de repente eu vi que fui assim (demonstrou) e cai. 

J: Mais você acha, que... na verdade, eu fui quem disse que você não levantou a perna, 

desculpa, você acha que foi isso ou a rua estava mal conservada? 

C: Acho que estava um pouco alto. 

J: O piso esta mal conservado?  
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C: Sim. 

J: Você lembra de ter feito algum tipo de medicamento antes de cair? 

C: Não, não foi tonteira não. 

J: Não, tudo bem, mais você lembra se antes de alguma dessas quedas você havia 

tomado algum tipo de medicamento e se isso poderia ter interferido? 

C: Não, na época eu não fazia medicamento não, assim, hoje em dia eu tomo né, 

antidepressivo, mais na época não tomava não. 

J: Quais são os medicamentos que você toma? 

C: Citalopram (antidepressivo), Glifagen 500mg, Insulina 2 vezes ao dia, aí meu Deus, 

tem uns nomes que eu não lembro, Sinvastatina (colesterol), Cloridrato de Tiazem 

(coração), Lozartana 50 mg (pressão). 

J: Toma hidroclorotiazida? 

C: Quem? 

J: Diurético? 

C: Não.Eu tomava Puran T, mais agora mudou. 

J: Não é para tireóide? 

C: É eu tenho problema de tireóide, a médica mudou, mau funcionamento né. Eu tomei 

até iodo radioativo.  

J: Nossa. 

C: Porque ele me dá depressão, eu tive uma depressão que em 3 meses eu emagreci 15 

kg, não comia, não sentia vontade de comer, e tinha enjôo da comida, só queria dormir, 

dormir, minha depressão dá assim. Não posso ver uma cama, poltrona, saia de uma e 

sentava na outra, e assim não consigo me alimentar e, ah, não sabia nem por quê, né.  

J: Você acha que o que você estava fazendo, no sacolão, era prejudicial, aquele 

ambiente era perigoso? 
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C: Era perigoso porque as pessoas jogavam cascas no chão, agora não né, agora as 

pessoas não fazem mais isso. 

J: Mais no momento que você estava ali, você pensou nisso? 

C: Não, pensei ao porque há pouco tempo que eles tinham começado com esse negócio 

de sacolão, eu nem observava que as pessoas jogavam as coisas n o chão, só percebi 

quando eu cai. 

J: Então, você acha que a queda que você teve ou as quedas, trouxeram algum benefício 

ou algum malefício para você? 

C: Trouxe malefício, porque eu fiquei insegura né. 

J: Insegurança? 

C: Sim, insegura com as coisas, para andar, subir escadas e descer e eu tenho medo de 

altura também. 

J: E como você acha então que você lida ou lidou com as quedas? 

C: Tem que prestar atenção né. 

J: Antes delas ocorrerem, as quedas? 

C: Não. 

J: Antes delas acontecerem você já tinha medo? 

C: Não, medo sempre tive. 

J: Medo de cair? 

C: Tinha medo de cair sim. 

J: Então, eu vou lhe perguntar: Porque você tem medo de cair? 

C: Eu não sei. 

J: Por ver outras pessoas caírem, por ver as consequências.....? 
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C: Não sei, eu quando era criança, eu cai de um balanço e eu distronqueia a clavícula, 

saiu do lugar e foi uma dor horrível. 

J: Trauma? 

C: Sim. Até hoje eu não me esqueço disso. 

J: Entendi, então você trás essa carga de medo, em função da queda do balanço? 

C: É. Eu já tive muitos medos, até de dormir sozinha eu tive. 

J: Hoje não tem mais? 

C: Não, hoje eu perdi o medo, Graças a Deus, mais foi através de oração que eu perdi 

esse medo, oração, pedindo a Jesus. 

J: É católica? 

C: Sim, católica, eu ia na Divina Misericórdia, e ali eu....pedia a Jesus para me curar e 

de repente, quando eu vi já estava sem medo. Eu por exemplo; eu se dormisse com uma 

criança pequena, eu não tinha medo, eu tinha medo era de ficar só. Agora não, eu durmo 

no meu quarto sozinha, apago a luz, tranco a porta, não tenho medo de mais nada, agora 

só tenho medo dos vivos. 

J: Vamos retornar então, a queda que você teve que ir ao hospital. Depois que você 

ficou em casa por 5 meses, você fez cuidados médicos, fisioterapia...? 

C: Fiz, fiz fisioterapia. 

J: Por quanto tempo? 

C: Ah, não lembro não, muito tempo, fiz bastante fisioterapia, eu fui perder 

mesmo...(falha de memória)...eu andava mancando, aquele problema psicológico, eu 

não conseguia andar direito eu mancava. 

J: Mais mancava porque sentia dor, ou mancava...? 

C: Era da cabeça, entendeu, aí eu vendi roupa naquela época, aí eu fui ao Paraguai com 

uma amiga, aí nisso, chovia muito lá, e tinha um lugar que  a gente tinha que subir 
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entendeu, eu tinha que subir aquilo e a água correndo, quando eu vi eu estava sem 

mancar. Eu voltei sem mancar. 

J: O que você sentiu quando caiu? 

C: Ah, na hora não dá para pensar em nada não. 

J: Dor? 

C: Muita dor, já pensou, seu osso quebrar em 3 lugares, dor horrível. 

J: Mais naquele momento não veio nenhum pensamento do tipo: como eu vou me 

levantar, será que vou depender de terceiro? 

C: Ah, pensei em tudo isso. 

J: Pensou ou só porque eu estou falando? 

C: Não, pensei, pensei, porque assim, como é que vou embora agora, eu tinha que pegar 

ônibus para ir embora, porque era no Paraíso e eu moro no Porto Velho, eu tive que 

pedir para ligar para minha irmã para ela vir me buscar. 

J: Então do seu ponto de vista, o medo de queda, medo de cair, influencia ou interfere 

na sua vida? 

C: Tem hora que interfere, porque eu tenho medo sim, eu tenho cuidado na hora que 

vou subir em qualquer lugar, eu me seguro, entendeu, escada rolante, por exemplo, 

aquela que é larga, ás vezes na hora de subir eu fico com medo e a minha filha fica: 

vamos, vamos!!! Mais eu não deixo de subir não. 

J: Você restringe alguma atividade por causa do medo? 

C: Não, não eu enfrento. 

J: Você faz mais com cautela? 

C: Com cautela, é. 

J: As conseqüências dessas quedas trouxeram então, consequências negativas ou 

positivas? Ou positiva e negativa? 
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C: Só negativa, eu passei um período sentindo muita dor, operação, tudo isso, tudo 

interferiu. 

J: A senhora tem medo de cair novamente? 

C: Tenho. 

J: Por que? 

C: Eu tenho medo de fraturar né, fratura, no ônibus quando eu entro assim, eu fico 

nervosa. 

J: Se apóia? 

C: Eu me apoio muito, tem uns ônibus aí que não lugar para idoso segurar, aí você vê, 

as pessoas mais novas sentam nos lugares dos idosos, fecham os olhos, fingem que 

estão dormindo, quer dizer não pensam no dia de amanhã, que um dia vão ser velhos, 

não pensa na mãe, não pensa na avó, não pensa nisso né, meus netos não fazem isso, 

nenhum deles, eu tenho certeza, pelo contrário eles ainda ajudam a pessoa. 

J: Vai de educação, né! 

C: É. 

J: Quais as consequências então que a senhora toma atualmente para evitar uma futura 

queda? 

C: São várias né, mais o cuidado né, cuidado, mais nesses dias eu quase fui atropelada. 

J: Por quê? 

C: Porque eu tava ali no Carrefour, eu nunca atravesso antes do sinal fechar, todo 

mundo atravessando e eu fui, menina... 

J: O sinal estava aberto? 

C: Tava aberto, eu fui junto, eu só vi o carro crescendo eu dei um pulo, eu dei um grito, 

foi um anjo que me segurou ali, todo mundo colocou a mão na cabeça, eu ia ficar ali 

naquela hora, agora se eu ouço uma buzina atrás de mim, eu fico nervosa. 

J: A sociedade diz que quem cai é velho, você concorda? 
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C: Não, não tem nada haver não, tem velho aí que não cai, eu acho que agente fica mais 

propenso a isso, né, mais tem tanta gente nova que cai, minha filha mesmo cai de 

joelho, criança cai, meus netos caem. 

J: Retornando a uma pergunta lá atrás, dessas quedas que você teve quais foram os 

locais aonde eles mais aconteceram. Exemplo: calçada, ônibus? 

C: Calçada. 

J: Todas foram calçadas? 

C: Calçadas, essa que eu escorreguei e uma que eu estava lavando a escada, escada de 

mármore, eu fiquei descalça, escorreguei e quebrei a perna, rsrsrsrs. 

J: Quebrou a perna? 

C: Quebrei a perna, rsrs, o vizinho veio me ajudar. 

J: Mais essa nós não falamos, você pulou essa queda então! 

C: Nessa eu quebrei a perna. 

J: Então tá, essa que você fraturou a perna, foi antes? 

C: Foi, antes, essa eu nem lembro quase, entendeu? 

J: Mais olha só, você desconsiderou uma queda que parece grave, fraturou a perna, você 

me falou as que você caiu calçada, que você fraturou o tornozelo e esqueceu a da perna? 

C: Não mais essa do tornozelo.............. 

J: Foi a mais grave, a de maior gravidade, mas... 

C: Mais essa de cá (mostrou) ficou logo boa, foi uma fraturazinha, engessou e eu fiquei 

logo boa. 

J: Então, deixa eu perguntar sobre ela. Você estava lavando a escada, de mármore e caiu 

da escada? 

C: Cai, eu escorreguei e bati com a perna no degrau. 

J: Aí fraturou. Você teve que ir ao Hospital? 
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C: Não, eu na fui para o hospital não, eu fiquei em casa, depois me lavaram para o 

médico, eu fui para o Antônio Pedro. 

J: A dor era pouca então? 

C: Não, é doía bastante. Aí eu quebrei o braço, também....outra vez, só que eu não me 

lembro muito bem... 

J: Você não ficou gessada não? 

C: Fiquei. 

J: Quanto tempo? 

C: Uns 40ª dias. 

J: Mais essa fratura da perna foi antes do tornozelo? 

C: Sim, foi antes. 

J: Quando você fraturou a perna, você já começou a criar o medo? 

C: Não.  

J: Não, nela não, só na fratura do tornozelo? 

C:Só depois. 

J: Você me informou que estava a pouco tempo no projeto, né? 

C: Sim. 

J: Você acha que o projeto contribui ou não para sua melhora? 

C: Eu acho que contribui, porque eu já estou sentindo uma pequena melhora, eu não 

conseguia colocar a perna no joelho.... 

J: Ganhando flexibilidade? 

C: Sim. Eu tava muito..., eu levei aí um mês passado que eu não estava andando, eu  

tinha que andar escorava, eu segurava na minha filha. 

J: Por quê? 
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C: As pernas sumiam, pareciam que.... 

J: Fraqueza? 

C: Fraqueza. 

J: Mais você não sabe por que? 

C: Eu tive uma depressão. 

J: Ah, depressão.  

C: E a minha glicose subiu muito, estava muito alta, e o médico falou que a glicose dá 

essas coisas. 

J: Então você acha que o projeto contribuiu para sua melhora? 

C: Poucas aulas que eu fiz, já to achando uma melhorazinha, eu vou melhorar, fé né!!! 

J: Então, tá, agradeço a sua contribuição para a pesquisa. 

C: De nada. 

J: Obrigada. 
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Entrevista 4: Participante: Dama da Noite 

Idade: 75 anos 

J: No período compreendido entre o ano passado e esse ano, a senhora teve alguma 
queda? 

I: Tive, mais Graças a Deus, sem conseqüências. 

J: Então, pode me dizer como foi? 

I: Claro, vamos lá. 

J: Claro! 

I: Eu sai, porque apareceu uma ratazana dentro de casa, então o que, que meu marido 
fez, ele colocou uma tábua na porta. 

J: Pra ela não entrar? 

I: É para ela não passar, porque ela estava dentro de casa, ai eu deixei tudo no mesmo 
nível, né, quando eu entrei, olhei para cima assim e puf (queda) e Graças a Deus. 

J: Peraí, eu não entendi, a senhora entrou e olhou para cima? 

I: Foi, foi olhando para cima, peguei a tábua no caminho né. 

J: Ah, você tropeçou na tábua, eu não havia entendido como a senhora caiu. 

I: Tropecei na tábua,......foi na minha ausência, por causa da minha neta coitadinha, ele 
colou um alerta mais ali na frente para eu não cair, e eu cai mais na frente.  

J:E essa queda com a tábua causou alguma consequência? 

I: Não, eu só cai. 

J: Só caiu...... 

I: Eu fiquei muito assustada, né, porque a primeira coisa que eu me lembrei foi a minha 
perna. 

J: Agora, outras quedas que você tenha vivenciado e época? 

I: Ah, ano passado, tudo foi no ano passado. 

J: Ano passado? 

I: É, e foi dentro do ônibus, eu estava chegando do grupo de oração, quando eu 
escorreguei assim para cá (demonstrou) naquele banco sem apoio de braço, eu cai lá na 
frente. 
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J: Ah a senhora escorregou no corredor... 

I: do ônibus, cai lá no meio. 

J: Caiu no meio? 

I: É pertinho do motorista, ele ficou desesperado, né e eu ainda com minha bengala. 

J: Você já usava bengala? 

I: Já eu já havia sido operada. 

J: Mais foi ao hospital, fez algum cuidado? 

I: Não, bem que ele quis me levar, mais eu disse que não precisava não, eu não estava 
sentindo nada não, ele queria me levar. 

J: Ele ficou dentro do ônibus? 

I: Ele correu, porque ele estava conversando com outra pessoa, né, eu acho que o risco 
dele conversar e depois quis acelerar e ... 

J: Ele deu uma freada? 

I: Não, ele acelerou mesmo, e como eu não tinha proteção nenhuma né! 

J: Antes dessa queda? 

I: Essa foi a mais antiga né! 

J: Quanto tempo atrás foi a outra queda? 

I: Tinha uns 3 anos eu tinha 6 meses de operada o joelho, da artrose, e nos primeiros 6 
meses eu cai, com a mão molhada, né, caiu uma coisa no chão eu pisei, eu cai em cima 
dessa perna que ela não vai mais que isso (demonstrou). 

J: Você cai com a perna dobrada? 

I: Com ela dobrada, imagina a dor. 

J: A onde a senhora estava? 

I: Na cozinha, eu cai em cima dessa perna, imagina a dor minha filha 

J: Mais o osso saiu, foi fratura exposta? 

I: Não, quebrei de cima embaixo. 

J: Quebrou o fêmur em três lugares? 

I: Foi. 
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J: Foi para o hospital.? 

I: Fui para o hospital,....quer dizer, demorei para ir ao hospital porque meu marido não 
tinha a noção de chamar um médico para me apanhar em casa. Tive que agüentar a dor, 
é pior do que botar um filho, parir um filho, muita dor e com muito sacrifício eu 
consegui esticar as pernas, para ver se aliviada,  aí ligou para meu filho, aí só sai de casa 
umas 4  horas, só fui atendida as 8 horas da noite, quer dizer quando eu fui na Santa 
Marta, lá eles colocaram uma calha e foi o que aliviou um pouco a dor, entendeu. 

J: Ele estabilizou. 

I: É justamente, aí não movia né. Mais só fui internada no Santa Marta as 8 horas da 
noite, mais só operei na quinta-feira. 

J: Qual foi o dia da queda? 

I: Era uma segunda-feira. 

J: Só foi operada na quinta? 

I: Isso, burocracia né, coisa da UNIMED. 

J: Ficou três dias internada, 

I: É. 

J: Com a calha, estabilizada, esperando? 

I: É aí eu fiz uma radiografia, fiz aquela computadorizada, fazendo aqueles exames 
necessários. 

J: Entendi, e depois da cirurgia? 

I: Aí eu fiquei por 2 meses sem colocar o pé no chão, dependendo de todos e de tudo. 

J: Então, aí ouve um rearranjo familiar, a família se envolveu toda para você. 

I: Minha filha, a minha filha, ficou na minha casa, levou o filhinho dela e ficou por lá 
por 3 meses, depois comecei a andar naquele quadradinho. 

J: Andador? 

I: É andador, depois foi que eu passei né, para aquele carrinho? 

J: Carrinho? 

I: Carrinho que agente usa? 

J: Andador! 

I: Não antes disso, eu andava num carrinho, que as pessoas deficientes usam. 
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J: Cadeira de roda? 

I: É cadeira de roça. 

J: Ah tá, cadeira de roda.   

I: Depois foi que eu comecei a andar no andador, e dependi de todos. 

J: Você fazia almoço? 

I: Não minha filha que fez, ela ficou comigo por 3 meses 

J: Mais para se deslocar da cama, na cadeira? 

I: Para se deslocar da cama é engraçado, eu dava um jeitinho, eu fiquei na cama da 
minha neta, que era mais alta, na altura do carrinho, eu ia me arrastando. 

J: Vai se adaptando né? 

I: É, eu me arrastava subia, me arrastava descia, durante 2 meses. 

J: Depois desses 2 meses, como foi a sua adaptação? 

I: Ah, aí eu fiz fisioterapia, meu medo era grande demais, até hoje, quando chove e eu 
tenho que ir lá fora, eu vou me segurando, rsrsrs. 

J: Você é da igreja? 

I: Sou católica, eu escorreguei, com uma sandália havaina, quando começa a gastar o 
salto..... 

J: Ela fica lisinha. 

I: Menina eu deslizei assim na cozinha, faltou eu morrer, ah foi horrível, mais não 
aconteceu o pior. 

J: Entendi, mas você me disse que você tem medo de cair? 

I: Ah, muito medo de cair. 

J: Antes dessa queda, a senhora já tinha esse medo de cair? 

I: Não tinha não, é eu achava isso natural. 

J: Então, no processo dessa vida você achava isso natural, todo mundo cai? 

I: É, eu achava isso natural. Porque o joelho não foi do tombo não, foi de agora, foi de 
artrose muito forte, como eu estou sentindo agora. 

J: Você operou? Mais teve uma queda. 
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I: Não, eu tive a queda depois da operação, depois que eu quebrei o fêmur. 

J: Então, depois. 

I: Mesmo depois, em menos de 6 meses dessa queda eu tive essa queda. 

J: Você acha que o que você estava fazendo era perigoso ou o ambiente era propício? 

I: Olha minha filha vou dizer uma coisa para você meu filho estava fazendo 50 anos, ele 
é diabético, e eu fiz um pudim diet para ele, tá, ai molhei a planta e fui lá desenformar o 
pudim, quando eu vim voltando o fio (calda) da forma caiu na minha direção e eu não 
vi, aí foi ai que eu cai. 

J: Mais você achou que o que você estava fazendo era perigoso, era propício? 

I: Não, era normal, eu nem imaginei que poderia cair com por causa de escorregar no fio 
da forma (calda), agora hoje em dia eu tenho medo, quando eu jogo uma água, eu venho 
puxando, com muito cuidado. 

J: Então, esse medo de queda que você tem influenciou na sua vida? 

I: Ah com certeza muita coisa. 

J: Todos os tipos de atividades que você faz você..... 

I: Não quando eu estou aqui dentro eu não tenho medo de cair porque o chão é áspero, 
eu não tenho medo, meu medo é um lugar, por exemplo, se aqui estivesse molhado....eu 
teria medo. 

J: Não induzindo? Então você tem mais atenção agora? 

I: Ah, agora tenho, tenho mais atenção, e outra coisa, eu já vi que minha sandália atual 
já esta um pouco gasta, já tá na hora de trocar e eu deixei de usar sandália havaiana, a 
não ser se for numa emergência. 

J: Então, você acha que o medo de queda, ele interfere na sua vida? 

I: Ah, muita coisa. 

J: Ele restringe as suas atividades? 

I: Se eu acho que vou cair, ele restringe sim. 

J: Então, ela trouxe conseqüências também para sua família, essa queda, né, pela 
atenção da sua filha. 

I: A minha filha teve que vir para minha casa, atrapalhou nos estudos da criança, ter que 
levar a criança para o colégio, pois ficava mais distante, era mais difícil. 

J: Como você acha que lidou com as conseqüências dessa queda? 
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I: Olha, eu tinha hora que ficava triste, porque agente só chamava porque dependia de 
todo mundo, eu  me achava um estorvo. 

J: O que? 

I: Estorvo. 

J: Tá. 

I: Eu ainda imaginava, ah tá.... 

J: Porque você tem pena de todos 

I: Toda hora chamando, toda hora para me colocavar na cadeira higiênica, porque 
mesmo, as vezes, ela ia lá fora ver uma coisa e me deixava sozinha, eu colocava a 
cadeira lá trás, colocava a cadeira higiênica perto de mim, para que eu pudesse subir, é 
um troço  bem complicado 

J: Então você acha que essa queda trouxe conseqüências negativas ou positivas para sua 
vida? Ou as duas? 

I: Não, ela trouxe assim, para eu ter mais cuidado comigo mesmo. 

J: Você considera positiva? 

I: Isso, mais cuidado no andar, eu fiquei assim mais precavida. Porque qualquer vacilo 
né, causa danos. 

J: Então, negativamente pelas conseqüências que ela te causou  

I: sim das dores, das dores. 

J: E positiva porque agora você é uma pessoa mais atenciosa. 

I: Isso, quando vou caminhar eu levo isso aqui, mais quando sobe assim (demonstrou o 
que era, uma bengala) a bengala, mais o ruim é que ela desliza na calçada molhada, para 
descer do ônibus, mas dentro de casa eu não uso. Aqui em casa eu ando livre, mas sai 
do portão para fora, eu uso de apoio.  

J: Então quais são as atitudes que a senhora atualmente toma para prevenir uma nova 
queda? 

I: Evitar, ah, eu estou sempre com a mão molhada, e água caindo no chão e em lugares 
molhados, a minha filha sempre fala: mamãe olha o chão molhado!Isso aí é algo que eu 
faço. 

J: Tá mais o que a senhora faz para prevenir uma queda? 
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I: Eu evito de andar no molhado, quando chove muito eu fico com medo de sair, as 
vezes no quintal eu coloco esse tênis aqui (mostrou), tenho medo de escorregar, é como 
daqui na secretária, mais eu boto o tênis porque eu acho que esse tênis me dá mais 
segurança do que um chinelo, ainda mais como esse que esta gastando. 

J: Uns 2 metros? 

I: É. Já coloco o tênis para me proteger, agente fica com um medo muito grande. 

J: A sociedade diz que quem cai é velho, a senhora concorda com essa frase? 

I: Rsrsrsrs, não porque quando eu era criança, eu caia demais, eu caia e levantava, eu 
caia e levantava, na maior naturalidade, portanto, eu jamais imaginaria ter medo de 
queda, só depois dessa queda foi que eu passei a ter medo. 

J: Então a senhora achava que queda é uma coisa normal? 

I: Era normal, criança cai muito, eu cai muito na minha vida, é velho, velho a 
conseqüência da queda do velho é difícil né, porque a conseqüência é a quebradura, é 
falta de imobilidade e as vezes até piores né, mais eu acho que cair faz parte da vida, 
agora com a idade agente tem que ser mais cautelosos. 

J: Você acha que o projeto contribui ou não para sua melhora? 

I: Ah, o projeto é muito bom, agente faz amizade, agente cria um círculo de amizade, 
você esta em movimento, o que eu acho, que o movimento é um negócio que você não 
pode deixar nunca na sua vida, faz parte da sua vida, é uma terapia constante, eu hoje 
não estava animada para vir com essa dor no pescoço, mais aí eu disse para mim, eu 
vou, vou conversar com as pessoas, e quando cheguei aqui eu recebi um abraço tão 
caloroso, ah, esse projeto é maravilhoso. 

J: Pois é. esse projeto independente da atividade física também existe a socialização.... 

I: Isso, pois é agente conhece novas pessoas, está em novos ambientes. 

J: Para finalizar que tipo de medicamentos a senhora toma? 

I: Olha no momento, estou tomando Lazofitana, a noite eu tomo aprazalon (calmante), 
se eu estiver muito agitada eu tomo até um pedacinho, mais meu emocional esta muito 
abalado, eu tenho 2 filhos diabéticos, e um deles vai fazer uma cirurgia de redução de 
estômago, e eu fico muito preocupada. Mais eu sei que vai dar tudo certo, Graças a 
Deus, ele vai ficar mais magro, é meu filho, não é por estética não, é para reduzir o 
açúcar com o dinheiro que agente gasta com remédio, toma insulina, ele tá muito gordo. 
Estou pedindo a Deus força e coragem, vai dar tudo certo. 

J: Com certeza.  Antes de alguma dessas quedas a senhora tomou algum tipo de 
medicamento? E acha que esse medicamento pode ter influenciado nessa queda? 
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I: Não, eu tomava remédio para pressão, mas não. 

J: Obrigada Ivani por sua participação. 
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Entrevista 5: Participante:Girassol 

 Idade: 86 anos 

J: No período compreendido no ano passado até hoje a senhora teve alguma queda? 

Ja: Não. 

J: Então vamos resgatar agora, 5, 10, 20, 30 anos atrás, você teve alguma queda? 

Ja: Tive uma queda, com um tropeço. 

J: Um tropeço. 

Ja: Um tropeço. Ai eu cai.  

J: Aonde você estava quando caiu? 

Ja: No quintal da minha casa. 

J: No quintal de casa. 

Ja: Meu marido me socorreu, a menina que trabalhava na minha casa, vieram correndo e 
me levantaram, mais não tive quebra nenhuma. 

J: Não fraturou nada? Não se ralou? 

Ja: Nada, não ralei. 

J: Sentiu dor? 

Ja: Senti dor. 

J: Como você caiu? De costas? 

Ja: Cai de costas. 

J: Bateu com a cabeça? 

Ja: Não. 

J: Caiu quase sentada? 

Ja: É, exatamente. Eles me pegaram, me levantaram, mais não teve fratura nenhuma 

J: Mais tropeçou em que? 

Ja: Tropecei no varal. 

J: A corda estava solta? 

Ja: Não. 
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J: No bambu, vara de bambu? 

Ja: É, é, do varal. 

J: Estava inclinada? 

Ja: É, eu tropecei e cai 

J: Você tropeçou, e caiu. 

Ja: Cai, cai. 

J: Nesse momento da queda você teve algum tipo de sentimento? 

Ja: Não, achei normal, eu tropecei e cai. 

J: Caiu e chamou alguém, ou alguém te viu? 

Ja: Meu marido me viu cair. 

J: Então, não teve gravidade nenhuma. 

Ja: Não, nenhuma, não, Graças a Deus. 

J: E essa foi á única queda que você teve?  

Ja: A única. 

J: De lá para cá? E em quanto tempo mais ou menos ocorreu essa queda? 

Ja: Ah, uns 10 anos atrás. 

J: Então, essa foi a única queda que você teve? 

Ja: É, aos 70 e poucos anos. 

J: Oh. Então se eu perguntar por quantas vezes você caiu? 

J:Uma seria a resposta? 

Ja: Sim, uma. 

J: Você lembra de ter feito algum medicamento antes de cair? 

Ja: Não. Eu não tomava. 

J: Você toma quais medicamentos hoje? 

Ja: Agora eu tomo. 

J: Quais são? 
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Ja: Eu faço tratamento homeopático. 

J: Homeopático. 

Ja: Tomo remédio para memória... 

J: Memória. 

Ja: Para os ossos. 

J: Todos eles, homeopáticos. 

Ja: Todos homeopáticos, e eu me cuido com médico de idosos, como se chama? 

J: Geriatra. Geriatra da onde? 

Ja: Geriatra, daqui de Niterói. 

J: Você se trata com Geriatra. Do Antônio Pedro? 

Ja: Não. Particular. 

J: Então, você não tomou nenhum medicamento quando caiu, mais já tomava remédio 
naquela época? 

Ja: Não, não 

J: Começou a tomar medicamento a partir de quanto tempo? Uns 5 anos para cá? 

Ja: 10 anos para cá...mais ou menos. 

J: Logo depois da queda, um tempo depois você começou a tomar medicação? 

Ja: É eu comecei a tomar medicação. 

J: Foi o geriatra que passou? 

Ja: Não. Ai não foi o geriatra, Foi o clínico geral, depois ele me indicou um ortopedista 
porque eu estava com princípio de artrose, bico de papagaio. 

J: Aí foi encaminhada para o geriatra? 

Ja: Aí não parou mais, ai fui para o geriatra. 

J: Então, você estava no seu quintal quando caiu, e tropeçou na vara da roupa (do varal), 
mais o que você estava fazendo quando caiu? 

Ja: Estava andando para poder pegar a roupa para botar no varal. 

J: Você ia pegar a roupa para colocar no varal quando caiu? 

Ja: É. 
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J: Então, você sabe dizer qual é o motivo real da sua queda? Então foi a vara?  

Ja: Foi a vara. 

J: A culpada foi ela? 

Ja: Foi a vara, não, eu (...........), porque se você tropeçar numa vara, você não cai, agora 
mais eu já fui aos meus 70 e tantos anos......  

J: Ah, mais eu posso cair. Então você acha que a idade influência na queda? 

Ja: Ah, eu acho que sim. 

J: Então, tá. Você acha que o que você estava fazendo era perigoso ou o local ali 
favoreceu a sua queda? 

Ja: Não, não. O lugar lá fora era normal 

J: Normal? 

Ja: Normal? 

J: Não houve ferimento? 

Ja: Não. 

J: Nem ralou? 

Ja: Nadinha, nadinha. 

J: Só ficou com a dor? 

Ja: Só a dor, aquele choque. 

J: Entendi 

J: Então, você não precisou ser hospitalizada, ir a médico? 

Ja: Não. 

J: Fez cuidados caseiros? 

Ja: Caseiros. 

J: Mais quais remédios você tomou? Um antiinflamatório? 

Ja: Nenhum.Nada. 

J: Nada? 

Ja: Nadinha. 
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J:Tá bom, então. 

Ja: Agora, é que eu estou tomando remédio, quando eu era mais nova nunca tomei 
remédio 

J: E você sentiu algum medo quando caiu? 

Ja: Nada. 

J: Em algum momento da sua vida você teve medo de alguma coisa? 

Ja: Não. Murmurou. 

J: Lembrou e alguma coisa? Pode falar. 

Ja: Não, eu tô dizendo, eu não sou medrosa não, não mesmo,eu gosto assim, de viver a 
realidade, tem pessoas que tem medo e nem sabem de que, mais eu não sou assim não, 
alguma coisa que possa me fazer medo, eu primeiro procuro saber, vê direitinho o que 
que é, o que não é. Tá entendendo. Não sou medrosa mesmo não.  

J: Tá, primeiro você tenta lidar com a situação é isso? 

Ja: Exatamente. 

J: Para ver se vai trazer alguma conseqüência? 

Ja: Exatamente. 

J: Pra depois ver se tem insegurança ou não? 

Ja: é, é isso aí. 

J: Então, vamos falar agora sobre as conseqüências das quedas na sua vida. Como você 
sente ou percebe o assunto. Você me disse que só sentiu a dor, então naquele momento 
que você caiu, não sentiu se ia precisar de outro para se levantar, não pensou se iria ter 
que depender de outro..... ou isso foi muito rápido? 

Ja: Foi rápido quando eu cai, aí eles vieram me levantaram e eu quando me levantei não 
estava sentindo nada. 

J: Você teve essa queda e foi a única, o que, você pensa da interferência das quedas para 
as outras pessoas? Como que você vê isso, isso interfere na sua vida? Você se preocupa 
com uma queda? Isso te preocupa? 

Ja: Lógico, porque uma queda pode trazer conseqüências bem desagradáveis. 

J: Bem desagradável. 

Ja: Não é uma queda. 
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J: Uma queda não pode trazer nada positivo? 

Ja: Nada positivo, eu entendo assim, não sei se é assim, é como eu entendo. Evitar uma 
queda é muito bom, e eu faço tudo por evitar. Agora que eu não tenho mais agilidade, 
aquela agilidade que vocês têm, eu já não tenho mais, então tenho todo um cuidado para 
não cair. 

J: Agora, essa atenção e cuidado, você trás de anos com você? 

Ja: Não, de agora, de mais velha, mais.........., tá entendendo? Eu entendo que se agora 
eu cair, quebrar um osso não tem mais jeito. 

J: É mais difícil? 

Ja: É mais difícil. 

J: E como você tem essas informações todas? Através de que? 

Ja: De ver televisão, leio, agente conversa com uma pessoa, agente ouve de uma pessoa, 
ouve de outra e agente vai adquirindo conhecimento. 

J: Então, essas precauções você adquiriu agora? 

Ja: Agora. 

J: De 10 anos para cá? Pode ser isso? 

Ja: Correto 

J: É isso? 

Ja: Sim. 

J: É porque tem que ser as suas falas, e eu tenho que perguntar se é isso mesmo. 

Ja: Isso, 10 anos para cá, até ai eu não tinha preocupação. 

J: Nenhuma, com nada? 

Ja: Não. Eu vinha na rua, fazia compras, levava bolsa de compra, eu nunca tive 
preocupação, agora não, devo ter né?! 

J: É verdade, então aquela queda que você teve que é única, não teve consequências 
nenhuma para sua família e nem para você, interferência nenhuma? 

Ja: Não. 

J: Então, eu posso dizer que você lidou bem, com essa conseqüência? 

Ja: Sim, sim, para mim não mudou quase nada. 
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J: Então, você acha que ele não trouxe consequências negativas naquela época para 
você? Mais hoje você vê....... 

Ja: Mais posso dizer que hoje tem.... 

J: Mais hoje você vê que as quedas tem consequências negativas? 

Ja: Hoje eu posso dizer que uma queda hoje para mim é o final né. 

J: Você tem medo de cair de novo? 

Ja: Tenho, isso eu tenho medo, agora eu tenho. 

J: E agente pode continuar com esse corte de 10 anos para cá? 

Ja: Agora eu tenho. 

J: De 10 anos para cá você passou a ter medo? 

Ja: Agora, eu não tenho mais equilíbrio, com essa queda que eu dei, eu posso ter 
aliviado, mais agora eu não tenho mais condições para isso, né. 

J: Então, vamos ver se você concorda ou não com o que estou dizendo? Você acha que 
as alterações físicas, que você esta falando flexibilidade, tudo isso, contribuem para que 
você tenha mais receio, mais atenção para as suas atividades? 

Ja: Lógico, perfeitamente, quando agente é jovem, agente tem mais segurança. 

J: Segurança? Acha que pode tudo? 

Ja: Acha que é seguro e pode tudo, quando é jovem, mais quando esta na minha idade 
não pode nada. 

J: Não pode nada foi ótimo. 

Ja: Quase nada, e meus filhos tem muita preocupação comigo. 

J: Você deixa de fazer alguma atividade por medo de cair? 

Ja: Deixo. 

J: Muitas? 

Ja: Não, subir em alguma coisa, cadeiras e escadas. 

J: Hoje você não faz mais. Por medo? 

Ja: Por medo de cair, porque se eu cair é o fim. 

J: Para de dizer que é o fim. O que você faz hoje para prevenir uma nova queda? 
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Ja: Ah, eu não faço nada além do que eu não posso fazer. 

J: O que você pode fazer? 

Ja: Eu posso, não eu não posso varrer, sou proibida de varrer. 

J: Foi proibida pelos seus filhos, te proibiram? 

Ja: Não pelo ortopedista, varrer não, coisinhas levinhas, abaixar para pegar lixo, eu não 
posso, porque eu tenho um problema grave de coluna. 

J: O que você tem na coluna? 

Ja: Desgaste ósseo, os discos entre umas 4 vértebras tem desgaste e ele dá reflexo no 
nervo ciático que vai pela perna até no dedão. 

J: Então você se previne com algumas atividades. 

Já: Eu não faço, tem alguém que faça por mim, eu não faço limpeza, eu não varro casa, 
tem uma menina que faz por mim, ela varre, faz limpeza. 

J: Que trabalha na sua casa. 

Já: É. No momento eu só lavo a roupa numa máquina e eu faço as refeições. 

J: Existe uma frase que diz que quem cai é velho, você concorda com essa frase. 

Ja: Não o jovem também cai, ele tem mais equilíbrio, mais ele cai. 

J: Quanto tempo você esta no projeto? 

Ja: Foi esse ano, foi em Dezembro. 

J: Então o projeto contribui para sua melhora ou piora em você? 

Ja: Para a melhora, eu acho. 

J: Ele te ajudou? 

Ja: Muita coisa, eu me acho mais solta, mais segura, ta entendendo,os poucos exercícios 
que eu faço. 

J: Esta te ajudando bastante? 

Ja: Bastante. 

J: Obrigada, então pela sua contribuição. 

Já: De nada. 
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Entrevista 6: Participante:Antúrio 

Idade: 62 anos 

J:  Esta Pesquisa é sobre medo de queda . Eu vou começar perguntando Vera, no 
período compreendido entre o ano passado e esse ano, se você teve alguma queda? 

VLSB: Não, não tive, nesse tempo não. Já tive... é .... anos atrás. Agora não. 

J:  Ta. Fale sobre as suas quedas então, de anos atrás. 

VLSB:  É.... não...  na minha juventude eu tive queda que eu passei mal, né. Então é... 
com a morte do meu pai eu fiquei  descompensada de  nervoso, então eu acordava de 
manhã e de noite também eu tinha  vontade de correr, correr, correr.  Ai , quer dizer eu 
não tinha noção, me passava. Eu levantava,  saia correndo. Uma vez eu, cai no meu 
plantão, cheguei fica com hematoma no rosto. E cai na escola, trabalhando. 

J:  Me conta essa. 

VLSB:  Dentro da cozinha. 

J: Como é que foi? O que quê você estava fazendo naquele momento?  

VLSB: Tava fazendo comida. Ai, me deu assim... um mal estar. Eu cai pra trás. Bati 
com a cabeça na, bati com a cabeça..... no.... no..... 

J:  Sobressalto? 

VLSB: No sobressalto assim que tinha pra gente guarda as panelas pra servir pras 
crianças. Bati com as costa, com as costas no chão 

J:  Teve alguma gravidade?  Teve que ir pro hospital? 

VLSB: Não, não, eu mesma  em casa. Não tive nada não Graças a Deus. 

J:  Cuidados , cuidados lá mesmo....não... cuidados... 

VLSB:  É botando gelo, gelo. 

J: Cuidados caseiros? 

VLSB: É. 

J:  Não foi para o hospital? 

VLSB: Não, não fui. 

J: Então as suas quedas, que vinha da sua adolescência até a fase adulta, todas elas era 
em função de trauma? 
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VLSB: Eu acredito que sim. Eu fiquei uns seis anos ou sete, sem pode pega trem, sem.... 
assim eu não podia escuta o barulho do trem. Tanto que...    quando o meu filho nasceu 
eu não tinha assim muito acesso de andar, ai de noite, eu lembro que o trem passou e eu 
tava dormindo e eu acordei. Eu fiquei com medo de pega trem. Porque a morte de meu 
pai,  ele... foi dentro de um... assim numa estrada ,num  leito de linha férrea. 

J:  Ta. É mas  qual a idade que você tinha quando  teve seu filho? 

VLSB: Eu tinha vinte e três anos. 

J:  É. 

VLSB: E ele quando morreu eu tinha quinze anos. 

J:  Ta e até pouco tempo você ainda desmaiava? 

VLSB: Não, agora já tem um tempo que eu não desmaio. Já tem trinta anos.... trinta e 
um anos. 

J:  Que não desmaia? 

VLSB: Que não desmaio. 

J:  Ta. Desses trinta anos que você não desmaia. A que você não teve queda  por 
desmaio. Você caiu por outros motivos? Já caiu? 

VLSB: Não... não porque eu tenho muito medo, por causa .... de eu  não ter uma visão 
perfeita, assim sem (ininteligível) assim....eu tenho muito cuidado. Eu evito até de ficar 
andando na rua, porque as calçadas são..... 

J:  Irregulares? 

VLSB: É irregulares né. Eu tenho medo de cair e quebrar alguma coisa. Eu não gosto 
também de, como eu falei com você, eu não sei se falando de medo é um fundo 
nervoso... psicolo... 

J:  Psicológico? 

VLSB: Psicológico. Assim, por exemplo, se eu responder mal a uma pessoa, ou uma 
pessoa falar comigo coisa que eu não goste, que eu fique insatisfeita. Eu fico com 
aquilo.... 

J:  Remoendo? Remoendo?  

VLSB: ... na minha cabeça. É. Não consigo esquecer logo. Eu sofro demais com isso. 
Porque eu não gosto de ser maltratar meu próximo. E nem gosto de ser... 

J:  Mastratada? 
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VLSB: É. .... maltratada. Ai isso pra mim... eu fico noites sem dormir. Entendeu. Se a 
pessoa imaginar uma coisa  que eu não fiz... Se  a pessoa me.... 

J:  Ta  te culpando por alguma coisa? 

VLSB:  É . é. E eu tenho isso também. E isso é um problema muito sério.  

J: Que atrapalha. 

VLSB: As vezes eu me pego sozinha falando é. Isso é muito ruim. 

J: É , deixa eu volta um pouquinha nas quedas. Você tomava algum remédio na época?  

VLSB: Nâo, não na época..... acho que... quando eu passei mal assim? 

J: É nessas quedas que você tinha. Que você disse, que você disse que apaga, e caia, 
você tomava algum remédio? 

VLSB: Eu tomei, eu tomei. É eu fiz até tratamento. 

J:  Com Psicólogo?  Psiquiatra? 

VLSB: Não, com Neurolo....lo... 

J:  Neurologista. 

VLSB: É. 

J:  E deu o que? Deu algum resultado. 

VLSB: Não da nada. Eu faço eletro dormindo, acordada. Passei muito mal na minha lua 
de mel também. Já tive vontade, ansiedade de correr. 

J: Tem vontade de abrir a porta e correr, correr mesmo? 

VLSB: É, mas eu não corria. Eu caia. Entendeu? 

J:  E essas quedas, foi só o quê? Ralado? Nada de mais? 

VLSB: Nada, nada. Não, não teve conseqüência grave 

J: Graças 

VLSB:. Graças a Deus. Só assim de machuca, arranhar. 

J: Ta. E agora você disse que em 2010 não teve queda nenhuma. Qual o tipo tratamento 
e de medicamento que você toma? 

VLSB: É olha.... eu  fiz um tratamento quando eu tava na fase de recém casada e.... eu 
tomei Gama....... Acho que é Gaba.... Gaba.... 
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J:  Gaba. 

VLSB: Eu tomei Gaba, durante um tempo. E tomava Cometal L. 

J:  Cometal L? 

VLSB: É 

J:  Pra que quê serve? 

VLSB: É anti convulsivo. 

J:  Cometal L. Ta, Mas agora? E agora? 

VLSB: E  agora 

J:  Qual o medicamento que você toma? 

VLSB: Eu faço uso de Gadernal. 

J:  Gadernal? 

VLSB: Gadernal. Até a minha doutora que tirar. 

J:  Mas aos poucos? 

VLSB: É. Eu já..... eu tomava dois, passei pra um. Mas já tem trinta anos né.  Que eu 
não tenho mais... 

J:  Nenhuma crise? 

VLSB: Nunca mais senti nada. Mas, mas eu não tenho vontade de parar. 

J:  Toma a metade. 

VLSB: Agora eu to tomando meio comprimido. 

J:  É a metade. 

VLSB:  Mas a Neurologista que eu fui ela que tirar. 

J:  Mas as vezes é bom.  Quando agente não precisa do remédio  é melhor  tirar. Que 
bom que ela ta reduzindo. 

VLSB: Não é bom que ela ta reduzindo, mas eu me sinto mais segura se eu toma. 

J:  Então a gente faz ....(falam juntas)Então a gente faz um de farinha. 

VLSB: É (ri) 

J:  (ri) 
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VLSB: È, é seria bom se acontecesse? 

J:  Se acontecesse? 

VLSB: É sem eu saber. 

J:  A entendi. 

VLSB: Entendeu? Porque é muito triste a gente te convulsão na rua. As pessoas... eu 
tinha... 

J:  Porque se o médico ta reduzindo.... 

VLSB: Eu tinha amigas.... amigas minha que freqüentava a minha casa, ai quer dizer eu 
fui conversar com elas que fazia uso desse remédio assim... elas deixaram de me 
procurar... 

J:  Mas você acha 

VLSB: ...também. 

J:  ....que é por causa disso que elas deixaram de te procurar? 

VLSB: Eu acho, porque elas ficaram.... 

J:  Com medo também? 

VLSB: Com medo. Elas sentiram.... ainda existe preconceitos sobre as pessoas que tem 
.... esses, esses problemas de ... 

J:  Convulsão. 

VLSB: ....convulsão. Elas, elas nunca mais, assim, me visitaram. Ai falou que eu não 
podia tomar esses remédio, porque esses remédio.... as pessoas falam.... 

J:  Quem sabe é o médico. 

VLSB: ... sem conhecimento né. Qual é o nome daquela doença que da... que a pessoa 
fica desmemoriada assim. 

J:  Amnésia? 

VLSB: Não. Que quebra tudo. Assim, igual a esse rapaz que tem lá na escola. Disse que 
ele surtou de quê? Eu não sei o nome. 

J:  A não sei. 

VLSB: Aquela doença que a pessoa fica um tempo bem ai surta assim, mata.... ai  pode 
morrer. Ai elas me julgaram que eu podia ter aquela doença. 

J:   Então desculpa. Elas não eram suas amigas. 
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VLSB: É 

J: É, em casa... teve alguma queda dentro de casa? 

VLSB: Não como eu te disse eu tenho cuidados. 

J:  Então você me disse.... você me afirmou que você tem muito medo.  

VLSB: Tenho. 

J:  Esses medos.... 

VLSB: Tenho medo dessas coisas. 

J: Então, mas você trás por causa desses desmaios assim. 

VLSB: Eu acredito. É. 

J:  Disse também que. 

VLSB: Insegurança, insegurança é muito grande 

J: Essas, essas questões psicológicas ,né? 

 VLSB: É. 

J: Foram trazendo pra você. Mas você disse que não houve fatura nenhuma.  

VLSB: Não. 

J:  Não houve nada grave né. Graças as Deus, não bateu em lugar nenhum. 

VLSB: É 

J:  Não precisou de cuidados médicos né? O que quê você sentiu quando caiu na 
cozinha? 

VLSB: Senti medo.  

J:  Nem na cozinha,  

VLSB: Foge assim. 

J: Mas você não tem percepção de nada? Dor, desconforto? 

VLSB: Não. 

J:  Não passa pensamento nenhum na sua cabeça.... 

VLSB:  Eu senti... 

J:  ....naquele momento que cai? 
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VLSB:  A barulho, mas eu... na cozinha acho que nem foi por isso. Entendeu? Eu 
quando tinha crise eu sentia... é..... sabe um... um ... imagina dez motores ligados ao 
mesmo tempo ligado dentro da tua cabeça. Aquele barulho ensurdecedor,  zum, zum, 
zum assim. Eu sentia  que e eu desmaiava. 

J: Antes de você desmaiava você sentia essa barulheira? 

VLSB: Sentia, sentia esse barulho. Esse mal estar. Eu não podia ter emoção. 

J:  A ta. 

VLSB: Nem boa, nem ruim. 

J: Qualquer coisa buum?  

VLSB: É desmaiava é.. 

J:  Lona. 

VLSB: Lona. E eu tenho medo, disso eu tenho medo de parar de tomar meus remédios... 

J:  E retornar as crises. É isso? 

VLSB: É isso mesmo. 

J: Então qual é o  teu ponto de vista então  sobre a  interferência do medo de queda tem 
na tua vida? O que quê ele te atrapalha? Ou não atrapalha? 

VLSB: Insegurança né. Insegurança. 

J:  Você deixa de fazer alguma atividade? 

VLSB: Deixo, deixo. Se eu senti medo.... assim em determinado lugar que tiver barulho 
eu não vou né, porque eu tenho medo de passar mal né. É muito difícil. 

J:  Ta. E essas quedas trouxeram algumas conseqüências pra tua família? No caso, você 
com a tua mãe, você que mora com tua mãe? 

VLSB: Eu morava com minha mãe  .... madrinha. 

J:  Então teve alguma mudança dentro de casa, assim da família para com você? 

VLSB: Não. Eles sempre me davam muita atenção. Eu agora só tenho uma irmã e um 
irmão, mais o irmão  quase eu não vejo. 

J: A então mas não teve um.... ninguém , ninguém se deslocou pra dentro de sua casa? 

VLSB: Não, não. 

J:  Não teve nada disso? 
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VLSB: Eu sempre fui absoluta... dentro da minha casa. 

J:  Então como você lida com as quedas? 

VLSB: Como eu lido? 

J:  É. 

VLSB: Como eu lido, como eu lido assim? 

J:  Como você enfrenta ela? 

VLSB: AH. Eu não gosto... que eu tenho medo assim... eu lido... como você disse, se eu 
tive um a dor, alguma coisa assim, de cai de me machuca... a eu cuido de mim. 
Entendeu? Graças a Deus não deixa conseqüência grave né. De fratura. Mas é muito 
desconfortante. 

J:  Então você tem medo de cair novamente?  

VLSB: Tenho. Eu tenho. 

J:  Então é porque. Por causa dessas conseqüências? 

VLSB: É porque você... eu não.... assim.... eu não gostaria de ser dependente dos outros. 

J:  Dependentes de terceiros né? 

VLSB: É. 

J:  É isso é péssimo. Quais os cuidados que a senhora hoje toma ..... 

VLSBB: Ah. 

J:...pra evitar novas quedas? 

VLSB: A eu....procuro dentro.... dentro da minha casa.. no meu habita.... no meu habita 
manter as coisas... 

J:  Próximas? 

VLSB: É. Evito fica trocando as coisas de lugar. Não boto tapete dentro de casa. 
Entendeu? Assim, porque lembro também quando eu, eu trabalhava, eu fiz um curso 
que eles ensinavam a gente como evitar quedas dentro de casa. 

J:  A é? 

VLSB: É. 

J:  Trabalhava em que? 

VLSB: Eu trabalhava de Merendeira. 
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J:  Eles tinha..... 

VLSB: Mas eu fiz curso na Pestalozzi. 

J:  Ah. 

VLSB: Lidar com pessoas que tem deficiência. 

J: Que bom. Leal. 

VLSB: É. E acessibilidade. 

J:  Acessibilidade. Isso. 

VLSB: Apesar de que, eu fiz o curso, mas nem... 

J:  Deu prosseguimento. 

VLSB: É não dei não. 

J: Mas serviu ora você. Não serviu? 

VLSB: É serviu. 

J:  Pessoalmente. 

VLSB: Pra mim serviu. 

J:  Sempre serve. 

VLSB: Muito. Muito importante. Até porque.. assim.... gostaria de continua, mas que 
quê não da, não da pra mim lê. Ai eu não posso.   Agora eu já to aposentada ne. Tem um 
tempo.. 

J:  O que quê você tem na vista mesmo Vera? 

VLSB: Eu tenho Retinopatia diabética. 

J:  Retinopatia diabética. Ta. 

VLSB: É. 

J:  A sociedade diz que quem cai é velho. Você concorda com essa frase?  

VLSB:  Velha? Não eu acho que a velhice ta na cabeça da pessoa. Ou por outra. Hoje eu 
tenho maturidade e posso responder pelos meus atos, mas até eu fazer cinqüenta anos, 
quando eu tinha que fazer as coisas, eu tinha que perguntar a meu marido se eu podia. 
Era muita repressão... 

J:  AH. 
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VLSB: ... que eu tinha. 

J: Ta dentro de casa? 

VLSB: Dentro de casa. 

J:  Ta Mas eu falei que a sociedade diz que quem cai , quem cai no chão é velho. 

VLSB: Não eu não acho. 

J: Não, não concorda não? 

VLSB: Eu não. Que tem pessoas.... que é adolescente e tem atitude de pessoas de muita 
idade. Eu, eu sou insatisfeita assim. 

J:  Você acha que atitude é a mesma coisa que talvez não ter atenção e cair? Eu posso 
ser novo e ter uma atitude de idoso? 

VLSB: É. E cai da escada né. 

J:  De fazer cair.  Não, mas ai você ta afirmando: Eu acho que o cair é só do idoso. 

VLSB: Não, não. Pessoas nova também é desastradas. Não presta atenção nas coisas 
que ta fazendo. 

J:  Entendi. 

VLSB: Tem muito, tem muito... até adolescente mesmo, até adolescente mesmo não 
tem equilíbrio.   Eu tenho muita dificuldade de equilíbrio. Tenho dificuldade 

J:  Desde  nova? 

VLSB: Desde nova. Nunca brinquei de correr, nunca. 

J:  Nunca fez nada disso? 

VLSB: Nada que... é.. é isso ai, isso ai é pela, pela insegurança que eu tenho. 

J:  Lá atrás. 

VLSB: Entendeu. 

J:  ta bom. Vera Só pra finalizar. Eu quero sabe. Você acha que o projeto, o projeto aqui 
contribuiu ou não pra sua melhora? Ou te ajuda, ou não ajuda? 

VLSB: Contribuiu. Sempre contribuiu porque é um meio de você se socializa. Eu já 
tinha quatro anos que não saia de casa pra freqüenta grupo nenhum. Só dentro de casa 
dormindo. Não tinha vontade de me arrumar. Bota roupa nova, assim... hoje em dia... 
agora desde.. desde dois meses ou três pra cá eu já sinto disposição de sai, mesmo com 
a minha dificuldade, de sair de me arrumar, de vir 
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J:  Entendi. 

VLSB: De vir, participar. 

J:  A que bom. 

VLSB: E não é só, não é só aqui na ginástica não. Acho que a gente.... 

J:  Ta se motivando pra outras coisas. 

VLSB:  ...por causa da idade da gente, a gente tem que sair de casa. 

J:  Com certeza. 

VLSB: Muito embora eu falava... falei com Rafael assim, eu não tinha vontade de sair 
de casa, nem no portão era só deitada. E hoje não, levanto já faço meu serviço. Muito 
embora eu não gosto de acordar cedo não (ri) 

J:  (Ri) A ta certo. 

VLSB: mas eu acho que vale a pena. É uma coisa que vocês tem que apostar no bem 
estar da gente nessa idade. 

J:  Ta bom, obrigada pela sua participação! 
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Entrevista: 7 Participante: Bromélia 

Idade: 72 anos 

J: Bom dia. A entrevista hoje é com o Neuza Araújo Correia, de 72 anos. Correto? 
Então Neuza a pesquisa é sobre medo de cair.... 

NAC:  Setenta e dois ano. 

J: É mais? 

NAC: Você falou bem, setenta e dois anos. 

J: (gargalhada) 

NAC:  Já vou pra setenta e três anos (ri) 

J: (gargalhada)  

NAC:  Você encheu a boca (falam juntas) 

J: Mas você ta ótimo. 

NAC:  É bom né? 

J: É. 

NAC: Eu falo pra minha irmã, é muito bom né. Minha irmão não que fazer setenta, eu 
falo... 

J: Claro.. 

NAC: Né? 

J: Eu acho, desculpa, mas eu acho... 

NAC:  Ela não que aparece. Desliga ai. 

J: Tranqüilo. Então Neuza no período.... ano passado... No período do ano passado, até 
hoje você teve alguma queda? 

NAC: Não. 

J: Não? 

NAC:  Não, Graças a Deus não. 

J: Tudo bem.  Antes dessa... 

NAC:  Cai já. 

J:... você teve alguma queda? 



 

 

168 

NAC:  Cai. 

J: Quanto tempo atrás? 

NAC: Já faz uns três anos. 

J: Três anos. 

NAC:  Cai dentro de casa, passando pano no chão da casa. A vassoura entrou  pra baixo 
da cama e meu braço esticou, soltou o ombro. 

J: Você deslocou o ombro? Direito ou esquerdo? 

NAC:  Direito. 

J: Deslocou o ombro esque.. direito? 

NAC:  É ombro direito. Ai minha filha me pegou, que o braço  ficou pendurado. 

J: Mas como você caiu no chão? A posição no chão? 

NAC:  Eu cai com o braço..... com a vassoura... 

J: Barriga pra baixo? 

NAC:  É de barriga pra baixo... 

J: O braço embaixo .... 

NAC:  ... e a vassoura por debaixo da cama e o braço, com o braço e tudo. 

J: Com o braço e tudo. Ela fez  tipo  uma alavanca  você escorregou. 

NAC:  Eu escorreguei.. 

J: ... e levou. 

NAC:  ... no chão... 

J: Passando pano... 

NAC:  Passando pano, o pano estava .... o chão estava molhado e eu entrei com pano e 
tudo embaixo.. pra baixo da cama... com vassoura e tudo. Ai soltou.  Eu chamei.. liguei 
pra minha filha, minha filha veio. Ai eu fui lá pra São Lucas, tive que toma anestesia  
geral porque estava doendo demais. O médico disse: não vai te que da uma anestesia 
nela, pra pode bota esse ombro no lugar. 

J: A ele botou no lugar? 

NAC:  Ai ele botou no lugar. Com anestesia. 



 

 

169 

J: Não fraturou? Só deslocou? 

NAC:  Não , não, só saiu....deslocou. 

J: Ta. Teve que fica internada? 

NAC:  Não, não fui embora pra casa. 

J: No mesmo dia? 

NAC:  É 

J: Ta. É.. 

NAC:  Vários outrozinho que eu,   ...agora, depois dos...desse  tempo pra cá...  Nesse 
tempo eu andava caindo muito. Eu tropeçava em Niterói... cai dentro de um buraco, fui 
lá na frente, ralei meu joelho todo. 

J: Calma ai a gente vai perguntar sobre... Quero dizer  você vai me informar sobre isso. 
Antes.. vamos só terminar essa.... 

NAC: Ta. 

J: ... queda.  Ai você voltou pra casa? 

NAC: Voltei. 

J: E voltou tudo ao normal? 

 NAC:  Voltou, mais até hoje, sinto. 

J: O quê? Sente dor 

NAC:  Não.  Ele incomoda. Ele não é um braço legal. Se eu pego... 

J:Você não confia muito nele pra segura? 

NAC:  É. Se eu pego um peso, se eu arrio assim, parece que vai soltar, ta tudo cadoi. 
Sabe como é que é? 

J: Entendi 

NAC: Meu Orto... 

J: Não tem firmeza... não tem firmeza? 

NAC:  É, é. O meu Ortopedista até falou, se continuasse assim era bom vê. Mas eu vou 
levando. 

J: Ta. E depois dessa queda, você... 
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NAC:  Não. 

J:... você teve algum sentimento? 

NAC:  Não, só fiquei como braço pequeno. 

J: Ficou tudo ao normal? 

NAC:  Ficou 

J: Ta. Teve outra queda? Outra queda antes dessa? 

NAC: A tropeço.. .muito..... dou muito.... tropeçava muito 

J: Tropeça muito? Tropeçava ou tropeça? 

NAC:  Tropeçava? Que agora de um tempo pra cá que eu to caminhando, to fazendo 
exercícios parei  de tropeçar. 

J: Você tropeçava antes de começar fazer o Projeto e antes de caminhar.  É isso? 

NAC:  É. Ai passei a caminhar, parei de tropeçar. Dava cada tropeção, pa.... no chão. 
Ralava joelho, ralava isso aqui. 

J: Você... 

NAC:  Que eu ia com os braços na frente. 

J: Como proteção? 

NAC:  É . Primeira coisa que eu ia era palma... eu ia assim .. 

J: Ralava a palma da mão toda hora? Caia muito? 

NAC:  Em Niterói caia muito. Lá naquelas calçadas furadas.. cheia de buracos. 

J: O que é que é calçada furada? 

NAC:  Cheia de buracos, ali.... tem um (ininteligível) em Niterói. 

J: No Centro? 

NAC:  É. No Centro de Niterói. Ai eu puu.. caia. Mas depois de um tempo pra cá... 

J: Mas essas quedas era só ralado? 

NAC:  Só ralado. 

J: Não teve muita gravidade.... 

NAC:  Não nunca teve. 
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J:.... muita gravidade não? 

NAC:  Nunca quebrei nada, Graças a Deus 

J: Ta. Você lembra de ter feito algum tipo de medicação.. medicamento, antes de 
algumas destas  quedas? Você acha que pode ter .. 

NAC:  Não. 

J:.. interferido? 

NAC:  Não o meu medicamento é normal.  Tomo remédio pra pressão. 

J: Quais são os remédios que você toma? 

NAC: Eu tomo Fenadrem 40, (ininteligível) cinco de manhã. 

J: É pra pressão esse? 

NAC:  É 

J: Fenadrem? 

NAC:  É . É tomo junto com Pantroprazou, porque tenho gastrite. Eu tenho uma gastrite 
leve. 

J: Ham,, ham. 

NAC:  Ai eu tomo Pantoprazou, e tomo Sinvalite, três vezes por semana, pra.. pro 
colesterol. 

J: Sinvalite. 

NAC:  Mas Civastatina né? 

J: Ham,  ham. 

NAC: Mas ele eu.. meu colesterol  ta bom. Fiz agora, ta com cento e setenta.  

J: Ta. 

NAC: Cento e setenta e dois. 

J: Você acha que o que você estava fazendo, de passar o pano na casa, foi  quando 
ocorreu a queda... Essa queda foi a mais grave? 

NAC:  Foi 

J: Não teve outra não? 

NAC:  Não, não. 
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J: Ta. 

NAC: Foi essa.  

J: Você acha que o que você estava fazendo era perigoso? O ambiente em que você 
estava fazendo era perigoso? 

NAC:  Eu achei.. não era perigoso. Tava dentro de casa. Né. Eu não achei perigoso. Mas 
eu nem pensei que ia cai. Eu liguei pré faxineira, a faxineira dizendo  que não vinha… 
Ai falei: eu vou passa um paninho na casa. 

J: Um paninho superficial  né?  

AC:  É 

J: Não vai estraga nada. 

NAC:  É. Entendeu? Ai fui eu com vassoura e tudo. 

J: Então ta. Você já me disse que teve cuidados médicos,  não ficou hospitalizada. O 
que quê você sentiu quando você teve a queda?  Quando estava no chão? Qual foi o 
sentimento que você sentiu , ali naquele momento? 

NAC: Ah... 

J: Teve algum sentimento? Ou não teve? 

NAC:  Não senti muita dor, não teve tempo de senti nada. Senti dor. Muita dor. 

J: Dor. 

NAC:  Muita dor. 

J: Não pensou em nada de...como vou me levantar? Já teve dificuldade de levantar? 

NAC:  Não. Não, isso eu sou muito rápida. 

J: Mesmo com o braço... 

NAC:  Na mesma hora eu levanto. 

J: Não teve dificuldade de levantar? 

NAC:  Levantei liguei pra minha filha. 

J:É depender.. Pensou : a será que eu  vou  depender dos outros? Não. Nada disso? 

NAC:  Não, não 

J: Medo não sentiu? Não. Ta. No seu ponto de vista... você teve estas quedas. Você ta 
me dizendo que você não tem medo né. É isso? 
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NAC:  Não. 

J: É o que você ta afirmando? 

NAC:  Medo de cair? 

J: É. 

NAC: Tenho.  Eu ando na rua olhando, pra não cai mas né. Quando eu saio de casa eu 
tenho... isso é religião né. Ma deixa.. eu vou fala... 

J: Não, tranqüilo. 

NAC:  Eu tenho  meu Jesus misericordioso. Olho pra ele assim e di... 

J: Você é católica? 

NAC: Sou... me segura. Não deixa eu tropeça. Fala pra ele. 

J: Sempre quando sai de casa? 

NAC:  É 

J: Virou um ritual? 

NAC:  Ele ta assim perto da porta.  Eu to fechando a porta, fala assim: Me segura pra eu 
não tropeça. Mas nunca  mais tropecei. 

J: A que bom né. 

NAC:  (gargalhada) 

J: Então me diga. 

NAC:  Eu só vivia caindo menina. Era ralado aqui, era ralado o joelho, era.... mas 
depois eu também comecei a fazer hidro. Fazia hidro ali na.. na Academia. Ai vim 
praqui.  Faço... faço.... caminhava... caminhava no Horto , aqui. 

J: Ta. Seu ponto de vista então... na verdade você ta me dizendo que você tem medo de 
cair sim. 

NAC:  Tenho, tenho. 

J:  Mas você tinha  antes das quedas? 

NAC: Não, nunca pensei em cair não. 

J: Mas... 
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NAC: Eu sempre fui uma mulher muito trabalhadora. Nunca tive medo de nada. Subia, 
pintava janela com meu marido. Cai da janela já, lá  em Araruama. De cima da pia, fui 
para no chão. Mas eu  tava nova ainda. Mas foi um passa hora. 

J: A carcaça agüentava ainda. 

NAC:  Ai  u ria tanto. Ele: meu Deus.  Forrei a pia  assim  com jornal, né, escorregou. 
Fui enverniza.... 

J: Passou direto. 

NAC:  .. ui enverniza a janela, ai pisei assim, pisei no .. direto no jornal. 

J: Nossa. 

NAC:  Mas eu tava nova ainda. Mas o tempo fui ... muito. 

J:  Dinâmica. 

NAC:  Muito. 

J:  E agora? 

NAC: Nunca fui parada não. 

J: E agora, com medo da queda , depois.. o medo surgiu depois que você caiu? 

NAC: É , ai eu ando com cuidado. 

J: Então, você acha  que ela interfere na sua vida? Muito? 

NAC:  Não, não. 

J: Você se restringe de fazer atividades ... 

NAC:  Não, não. 

J:... por causa do medo. 

NAC:  Não, não. Eu subo na escada. Agora mesmo tava lá procurando uma tomada 
(ininteligível). 

J: Então você não restringe atividade nenhuma? 

NAC:  não deixei de fazer nada. 

J: Mas é mas cautelosa? Ou não? 

NAC:  Sou. Me seguro. Vejo se a escada ta firme... 

J: Então como... 
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NAC:  .. pra eu não cai. 

J: ...como você lida ou lidou com as quedas? Você acha que você lidou bem?  

NAC: A eu fico chateada né. Ficava chateada. Poxa porque que eu cai, agora isso  ta 
ardendo. Vou toma banho arde. Joelho. 

J: A quando ralava né? 

NAC:  Olha aqui, o... 

J: Marcas, marcas... 

NAC:  (gargalhada) 

J: ... de uma vida (ri) 

NAC:  (ri) é menina. Teve um que eu tava com calça jeans, ainda rasgou a calça. 

J: Nossa. Nossa. Então, você tem medo de cair novamente? 

NAC: Medo... vou dizer a você....medo? Eu não. Eu tenho, eu tenho receio. Porque é 
assim, eu tomo conta , eu olho pra mim não cai. Eu ando olhando, mas medo, medo eu 
não tenho não. Se eu tivesse medo eu não  fazia o que eu faço. Eu subo pra cá, subo pra 
lá. 

J: É quais as medidas  que a senhora atualmente toma para preveni uma queda? Já disse 
algumas. Mas o que quê você faz pra se preveni de uma queda? 

NAC: Pra preveni? A se eu vejo um buraco eu saio fora dele, Eu ando olhando pra que.. 
essas calçadas são tudo cheia de raízes. Aqui no Horto mesmo um rapaz tirou a raiz. Eu 
vim andando....assim que eu comecei a caminhar. 

J:  Por causa da arvore? Do galho? 

NAC:  É  .. eu tropecei numa raiz: pu... pu.. pu..  lá na frente.  Com tênis. Ai  agora  
olhei lá, já tiraram a raiz. Cimentaram. Porque eu tropeçava muito. Agora, não sei se eu 
ando agora... mas precavida né. Acho que eu ando mais precavida. Olhando, pra eu não 
cai. 

J:  A ta. 

NAC:  Mas medo de cai , disse que  eu não vou sai de casa porque eu to com medo não. 

 J: A sociedade diz que quem cai é velho. Você concorda? 

NAC: Não, Eu caia nova também. Isso ai. Tenho uma afilhada que é  nova só vive 
caindo também.  
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J: (ri) ta. Você acha que o Projeto contribui de alguma forma, ou não contribuiu para sua 
melhora? 

NAC:  Não... estou bem, estou me dando bem. To melhor. estou me sentindo bem, bem 
melhor. 
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Entrevista: 8 Participante: Cravo 

Idade: 69 anos 

J: No período compreendido entre o ano passado e esse ano você teve alguma queda? 

A: Tive, mais eu tentei me proteger com as mãos no chão, mais eu cai, deitada, deitei, 
mas deu para me proteger com as mãos. 

J: Aonde você caiu? 

A: No quintal da minha casa. 

J: Você sabe por que você caiu, qual foi o motivo? 

A: Não, porque me deu uma zonzeira. 

J: Sentiu uma tontura? 

A: Exatamente. Mais voltei rapidinho. 

J: Tá, mais nesse ambiente onde você estava, lembra se tinha feito uso de medicamento 
antes? 

A: Não, não tinha tomado nada. 

J: Foi na parte da manhã? 

A: Foi, mais eu já havia tomado café. 

J: Eu ia perguntar se não havia tomado café. Quais são os remédios que a senhora toma? 

A: Para a pressão, Captopril, Atenalol, para a dor muscular, Neosaldina e Ranitidina 
para dor no estômago. 

J: Então só para a pressão?  

A:Sim. 

J: É diabética? 

A: Não. 

J: Então, só tem a pressão alta. 

A: Sim. 

J: Então são só esses medicamentos que a senhora toma? 

A: É. 



 

 

178 

J: Esse tombo que a senhora teve no quintal da sua casa, você ficou tonta, ai você 
apoiou quando caiu no chão, você apoiou. Você bateu com alguma parte do corpo? 

A: Não. Eu me protegi na hora, bati com a proteção das mãos. 

J: Tá, mais bateu com o joelho? 

A:Só o joelho, bati assim  (demonstrou como caiu) e fiquei caída, ai depois levantei. 

J: Sentiu dor? 

A: Senti, eu tenho artrose nos joelhos, na cabeça, na coluna. E vim na Rosana? 

J: Rosana é Ortopedista? 

A: Não, é Clinico. 

J: Ah, clínico geral aqui do Posto mesmo? 

A: Sim. 

J: Tá, você lembra de ter tido outras quedas, pode ser de 5, 10, 20, 30 anos atrás? 

A: Não. Que eu me lembro, huhu. 

J: Nenhuma queda? 

A: Não, nenhuma, eu tenho muito cuidado, eu ando olhando para o chão para não cair, 
me protejo com os calçado, dia de chuva eu coloco sapato fechado, no verão eu boto 
sandália. 

J: Então você já faz isso á anos na sua vida? 

A: Há anos, para eu não cair, porque eu tenho muito medo. 

J: Ah. Você tem muito medo?! 

A: Tenho. 

J: Sempre teve? 

A: Sempre tive, de Acir eu tenho. 

J: Você sabe o que pode ter influenciado esse medo? 

A: Não, porque eu tenho labirintite, né. 

J: Ah tá vc tem labirintite. A quanto tempo você sofre com a labirintite? 

A: Ah já tem uns 5 anos 

J: Tá, 5 anos, mais tem mais do que isso que você se preocupa? 
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A: É, mais eu sempre me preocupei, eu vejo as pessoas cair nas ruas, eu sempre via , eu  
socorri muitas vezes do meu lado, eu ouvia ... “ai eu vou cair”... do meu lado, e eu 
segurava a pessoa e isso me alertou. 

J: Então você trás como influência para esse seu medo de queda, ver as outras pessoas 
que caem e as conseqüências?! 

A: Justamente. Eu vi o pai do padre daqui da (igreja) São Sebastião, ele caiu de cabeça, 
abriu isso aqui oh, (mostrou o local), o supercílio e eu tentei socorrer ele, mais como, 
ele, sendo homem...eu não consegui. 

J: Mais pesado. 

A: Ai ele foi para aquele hospital que tem ali, ah esqueci o nome, o São Sebastião. Ele 
foi para lá, levaram ele. 

J: Então você me admite que você têm medo de queda, por influência dos outros e não 
porque você tenha caído? 

A: Sim, porque eu caio pouco, rsrs. 

J: Então, quantas vezes você caiu? 

A: Eu acho que umas duas vezes, mais ou menos. Duas. 

J: Duas? 

A: É, que eu me lembre, mais foi rápido. 

J: E as duas foram por tontura?  

A: Tontura, deu aquela tontura de repente. 

J: Uma no quintal e a outra foi aonde? 

A: Na frente lá de casa, na calçada. 

J: Mais também não lembra porque caiu? 

A: Não, deu uma tonturazinha. 

J: Tá. 

A: Aí nunca mais, agora eu estou tomando remédio, da pressão, aí eu não cai mais. 

J: Então, você lembra que foram duas vezes. E essa última queda foi quando? 

A: Ah, faz tempo? 

J: Lembra quando tempo mais ou menos? 
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A: Uns 3 anos, mais ou menos. 

J: Então, você não lembra de ter feito uso de medicamento antes de cair. 

A: Não, não. 

J: Mais você toma medicamento para labirintite? 

A: Não. 

J: Não? 

A: Não. Não tomo nada. 

J: Então, como você sabe que tem? 

A: Ah, eu sei porque dá zoeira. 

J: E você não procurou um médico especialista para isso? 

A: Eu não, me dá as vezes uma zuada, “ uh, tô com labirintite!” 

J: Alcidéia?!!! 

A: Só pressão e artrose é que eu me trato. 

J: Então, quanto a labirintite você sabe os sinais e sintomas e não trata? 

A: Não. 

J: Então, você caiu no quintal e na calçada. E o que você estava fazendo quando caiu? 
No quintal você estava fazendo o que? 

A: No quintal eu estava varrendo e na frente da casa eu estava de frente ao portão 
olhando a rua. 

J: Estava parada? 

A: Parada e de repente me deu uma zonzeira 

J: Mais estava muito quente, sol quente, algo que pudesse influenciar? 

A: Não, não, ai eu me levantei, fui tomar banho e fiquei sentada dentro de casa. 

J: Você sabe dizer qual foi o real motivo da queda? O que você estava fazendo era 
perigoso?  

A: Não, não era nada perigoso não. 

J: O local favoreceu para a queda? 

A: Não. Foi de repente. 
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J: Houve ferimento?  

A: Não nenhum,  

J: Nem grave? 

A: Não, eu tive a proteção das mãos, sempre é a mão que trabalha. 

J: Não fraturou nada? 

A: Não, não. Graças á Deus. 

J: Então, não precisou de cuidados médicos? 

A: Não Fiquei boazinha. 

J: Nem foi ao hospital? 

A: Não, não. 

J: Foram poucas (quedas), mais agora vamos falar sobre as consequências dessas quedas 
na sua vida, o que e como você percebe e sente esse assunto, sobre, as quedas. Nessas 
quedas você sentiu algum outro tipo de sentimento/ Sensação?  

A: Não. não senti nada. 

J: Dor, desconforto? 

A: Não, não foi uma coisa muito rápida. 

J: Todos os dois foram muito rápidos? 

A: Rápida, ai eu levantei... 

J: Não dá tempo nem de pensar em nada? 

A: Não, não, e eu voltei a varrer. 

J: Voltou a varrer! 

A: Varri de novo. 

J: E quando caiu na calçada? 

A: Também, aí disfarcei para ver se tinha alguém olhando, olhei para um lado e para o 
outro e já entrei para dentro de casa. 

J: Então, como você já me disse que tem medo de queda  

A: Eu tenho. 

J: e não por influência de uma queda, mais por ver outras pessoas. 
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A: Justamente. 

J: Do seu ponto de vista, essa influência do medo da queda, como você vê ela, ela te 
atrapalha, negativamente, positivamente te ajuda? 

A: Não, eu tive um alerta, eu sou muito assim, como vou dizer........atenciosa, com todos 
os passos que eu dou, eu fico.....pra não cair, até para não tropeçar, eu fico com medo e 
a minha idade também.... 

J: Você acha que a idade também influencia? 

A: Ah eu acho que sim. 

J: E você deixa de fazer alguma atividade em função do medo de cair? 

A: Não, eu continuo fazendo. 

J: Faz tudo? 

A: Sim, no serviço de casa? 

J: Em casa, na rua, fazendo compras? 

A: E tenho minhas, como se diz......eu gosto de dançar. 

J: Ah, legal, vai para baile. 

A: Quinta-feira, mesmo, vou para a noite de vigília, eu não vou dormir, eu vou para a 
igreja, só volto na sexta de manhã, eu gosto. 

J: Ah, então você não deixa de fazer suas atividades em função do medo?  

A: Não, eu gosto de praia. Você não me viu lá (UFF), eu gosto de piscina. 

J: É eu vi. 

A: É eu gosto. 

J: Então, você não deixa de fazer suas atividades, mais tem medo de cair. 

A: Tenho medo de cair. 

J: Então essas quedas não trouxeram conseqüências para a senhora e nem para sua 
família? 

A: Não, ele (marido) acho que nem sabe. Eu nem falei nada. Eu cai e levantei rápido. 

J: Então, como não teve nenhuma conseqüência, você lidou muito bem com elas, ou 
não? 

A: Tirei de letra. 
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J: Tirou de letra. Então vamos lá. Você acha que a queda trouxe alguma consequência 
negativa ou positiva para sua vida? 

A: A queda, eu acho mais que foi um Alerta que eu tive. 

J: Alerta? 

A: Alerta, porque se esta molhado, eu ando com cuidado, eu não passo. 

J: Mais o que você acha que influência: a queda ou o medo de queda? 

A: O medo da queda. 

J: O medo de queda? 

A: É de cair. 

J: Aí eu te pergunto: Você tem medo de cair novamente? 

A: Eu tenho. 

J: Por que? 

A: Ah sei lá, quebrar um braço, quebrar uma perna, as conseqüências. 

J: As consequências? 

A: Sim, as consequências que vêem a calhar. Entendeu? 

J: Entendi. Então quais as consequências que a senhora toma atualmente para prevenir 
uma nova queda? 

A: Não andar nos lugares molhados, eu faço muito, eu desvio, não passo na calçada. 

J: Presta atenção em todas as atividades que você faz? 

A: Presto em tudo, tudo. 

J: Existe uma frase que diz que quem cai é velho, você concorda? 

A: Não, não. As crianças eu vejo caindo, cada tombo, meus netos levam cada tombo, 
não, não. 

J: Obrigada pela sua contribuição e Bom Dia. 

Obs: É católica. 
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Entrevista: 9 Participante:Beijo 

Idade: 73 anos 

J: No último ano até o momento atual a senhora teve alguma queda? 

C: Só na calçada, eu virei o pé, eu vim aqui no posto, eles fizeram um curativozinho, 
mas não deu em nada não. 

J: O que você estava fazendo quando caiu? 

C: Eu estava vindo na farmácia, rsrs aqui na farmácia. 

J: Você estava vindo na farmácia e torceu o pé, na calçada? 

C: É na calçada da minha casa. 

J: Porque que você caiu? 

C: Eu torci o pé, eu acho que tinha um buraco, um quebradozinho em pé. 

J: Então a senhora acha que o motivo da sua queda, foi a calçada mal conservada? 

C: O buraco, mais já foi consertado, mais não por isso não, mas já foi. 

J: Então não teve gravidade nenhuma não? Foi no posto fizeram curativo. 

C: Isso. 

J: Mais a senhora costuma cair? 

C: Não. 

J: Costuma tropeça? 

C: Ás vezes eu tropeço, mas eu não caio não, é porque eu virei mesmo o pé. 

J: Mais ao longo da sua vida, da sua fase adulta até o momento atual a senhora costuma 
tropeçar? 

C: Ah sim, eu caia muito, eu desmaiava, então, aí eu fui para o hospital e estavam 
dizendo que a minha queda e meus desmaios, era porque o coração estava fraco  e aí eu 
coloquei o marcapasso, tudo pelo SUS, aí eu coloquei o marcapasso e não cai mais. 

J: Com quantos anos essas quedas começaram? 

C: Eu estava com uns 60 anos. 

J: Começou a cair a partir dos 60 anos. 

C: É, 60 anos. 
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J: Você caia e desmaiava? 

C: Não eu desmaiava e caia. 

J: É, é ao contrário. E o que acontecia nessas quedas onde a senhora desmaiava, batia 
com a cabeça? 

C: Não, felizmente era sempre deitada, sentada, abrindo uma geladeira, eu caia e  nunca 
me machuquei. 

J: Do nada, estava abrindo a geladeira, e puff, chão. 

C: É do nada, mais nada, eu caia e ficava quietinha. 

J: Eu sei que é era desmaio, mais ele era brusco ou você cai de forma lenta? 

C: Eu desmoronava rápido, mas eu voltava a mim, né... 

J: Sozinha? 

C: É, ás vezes me levantavam dento de casa, quando tinha alguém, quando não tinha.... 

J: Então a senhora desmaiava, levantava... 

C: É, eu dormia um soninho e levantava, rsrsrs. 

J: Então, a senhora caia sozinha, dento de casa, chegava alguém depois perguntando 
pelo dia: Você dizia: Não eu só desmaiei, mas tá tudo bem. Rs 

C: É eu virando na cama eu desmaiava? 

J: Dormindo? 

C: É, eu me virava e desmaiava, eu achei até que ERA ESPIRITUAL. 

J: Entendi. 

C: Mais eu nunca fui procurar por isso não. EU ME AGARREI MUITO COM DEUS e 
no dia que eu....  

J: Você é da Igreja? Católica, Evangélica? 

C: Sou evangélica. No dia que eu caí na rua eu estava indo para a Igreja e eu senti uma 
diferença e eu achei que fosse me escorar em um carro parado, só que não deu, eu caí e 
me levantaram e me levaram para casa e esse foi o último desmaio que eu tive porque 
dali eu já fui para o hospital e no outro dia..... 

J: E durou quanto tempo esses desmaios até a senhora ir para um hospital? 

C: Ah, olha, de 6 horas da tarde... 
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J: Não, não, desculpa, quanto tempo você começou a ter os desmaios? Aos 60 anos né, a 
senhora iniciou os desmaios? 

C: É, desde os 60 mais ou menos, é, é, isso aí mesmo fazem 13 anos (pensou), é, é isso 
aí, que eu já uso marcapasso. 

J: Entendi, no mesmo ano que você começou a desmaiar, a cair a senhora foi ao 
médico? 

 C: Fui ao médico. 

J: É isso q que eu estou perguntando, por quanto tempo. 

C: Eu já vinha caindo já há um tempo, á alguns anos atrás eu já vinha caindo uma vez 
só por ano, era só uma vez por ano. 

J: E caia por causa de que? 

C: Não, á toa, se tivesse dando pulinho, assim brincando com meus netos, eu caia e 
desmaiava, mas era só uma vez por ano, ai depois dos 60 anos... 

J: Ah, essas quedas com desmaio, a senhora já havia trazendo uma por ano? 

C: É. Quando eu comecei assim, eu desmaiei indo para a igreja, e no outro dia de 6 as 8 
horas eu desmaiei 8 vezes. 

J: Nossa. 

C: Aí foi quando eu pedi para meu marido me levar ao hospital, porque eu não estava 
mais agüentando, aí ele me trouxe até o posto.. 

J: Qual posto? 

C: Esse aqui mesmo, mais aqui não tinha ainda o horário do médico, que começa as 8 
né, e 7 horas né, mais para tratamento é depois das 8 horas e aí eu falei não espera mais 
não me leva para um hospital, aí ele pediu uma enfermeira para me olhar e aí a 
enfermeira ficou me olhando  meu marido foi buscar meu filho com o carro para me 
levar para um hospital, aí daí... 

J: Foi para onde? 

C: Eu fui para o Azevedo Lima e eu fiquei por 9 dias internada.  

J: 9 dias aguardando o que? 

C: O marcapasso, paa coloca o marcapasso. 

J: Ah, você chegou no Azevedo Lima, mas já foi encaminhada direto para o 
cardiologista, é isso? 
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C: É, lá eles me atenderam, me deram toda atenção. 

J:Bom. 

C: E eu fiquei internada, e não me deixaram sair, enquanto não tivesse o marcapasso, 
porque ele já viu logo com o cardiologista que eu ia te que coloca um macapasso, o 
coração estava muito fraco, estava a 32. 

J: 32 batimentos? 

C: É, e aí eu fiquei lá em observação e é por isso que eu uso marcapasso. 

J: Então, a senhora já usa o marcapasso á 13 anos? 

C: É 

J: Então, vamos retornar um pouco, antes dessas quedas, sem se causadas pó desmaio, 
houve outros tipos de quedas? Anos antes? 

C: Ah com 15 anos, eu não sei porque, mas eu caia, eu tropeçava, eu era estabanada, aí 
eu caía, eu queria correr para pegar o ônibus porque morava longe, ia daqui para o Rio e 
do Rio para Petrópolis – ao José do Rio Preto, lá ao onde caiu aquelas pedras, e eu caia 
a toa,  

J: Depois da fase adulta a senhora teve alguma queda?  

 C: depois dos 15 anos dos 16 anos, cabou isso, e aí só foi voltar..... mas aí era por 
desmaio né. Agora aos 60 anos, eu caÍ por causa do coração fraco 

J: Então, agora as suas quedas ocorreram basicamente pó causa do coração fraco? 

C: É, e nunca me deixou seqüelas. A única coisa que eu acho que me deixou seqüelas 
foi quando agente estava ainda na roça, há muitos anos, eu com 11 anos, eu era muito 
criança, um boi me pegou, e me deu muita patada na cabeça, mas muita mesmo, mais eu 
não fui ao médico na roça, né, não fui ao médico, era só tomando chá e banhos, chá de 
arnica. 

J: Você entrou no cercado do boi? 

C: Não, não eu estava passando, eu tinha medo de boi. 

J: Ele atacou? 

C: Por causa da vaca e eu estava com meu irmãozinho no colo e a vaca veio e o menino 
mexeu com o bezerrinho né, aí a vaca veio em cima de mim, aí eu agarrei ele no meu 
peito, porque ele era pequeninho, aí a vaca veio encima de mim, eu fechei ele no meu 
peito, aí ela me deu uma chifrada no peito, não pegou no menino, mas eu rolei de morro 
a baixo. 
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J: Que isso! 

C: Mas fiquei agarrada em uma soqueira 

J: Soqueira? 

C: É soqueira de mato. 

J: Ah tá! 

C:  Aí, o boi veio e me deu muitas patadas na minha cabeça e fez um buraco no chão, eu 
falei: o boi vai me enterrar. Mas ele algumas acertavam na minha cabeça, aí minha mãe 
veio e meus irmãos também, eu fiquei uma semana assim, com a cabeça inchada com 
dor de cabeça, e  depois disso eu sempre tive um pouquinho de dor de cabeça,mas  hoje 
eu não tenho mais essa dor de cabeça. 

J: Caramba que história, mas seu irmão ficou bem? 

C: Meu irmão não teve nada, salvei meu irmão, mas infelizmente meu irmão veio a 
morrer aos 32 anos de idade. 

J: Mais você deu 32 anos para ele! É, Deus sabe de tudo né! Então, não tiveram 
conseqüências graves, mas mesmo agora tendo essas quedas suas, sendo elas pelo 
desmaio, você criou algum tipo de sentimento, medo, receio? 

C: Antes eu tinha, agora não tenho mais não, eu TENHO DEUS COMIGO, Ele esta 
comigo, eu me tratei, corremos atrás, toda minha família correu atrás e eu acredito que 
medo eu não tenho. 

 J: Medo de cai novamente você não tem não? 

C:  Não, eu não tenho não, ontem mesmo eu subi em um banquinho. 

J: Então, você faz as suas atividades normalmente? 

C: Faço! Eu tive meus filhos, criei meus filhos, casei meus filhos  

J: A senhora não deixa de fazer atividade nenhuma? De ir na rua, vir a ginástica, 
nada,pensando que possa cair?  

C: Não, não, eu não tenho medo, eu tenho JESUS. Eu só tenho medo de atravessa á 
passarela. 

J: Ah, mais aí já é outro tipo de medo.  

C: De ente os vãos. 

J: Tem medo de altura ou de subir? 



 

 

189 

C: É não é só de atravessa a passarela, eu já andei de teleférico e não tive medo, eu já 
andei no bondinho, do Pão de Açúcar, na mocidade né, mas agora na passarela, eu tenho 
medo de me joga lá de cima, porque eu fico em pânico, só isso. 

J: Você tem medo de se jogar, não de atravessar? 

C: É, se eu tiver me segurando num parafusinho, se uma coisinha se resvalar no meu 
dedo, eu, minha vontade é de me jogar, para não morrer ali, bobeia né. Se eu cair eu vou 
morrer lá embaixo de medo né, vou morrer mesmo. 

J: Deixa eu entender.  

C: Se eu tive no corrimão...  

J: Se segurando? 

C: E alguma coisa atrapalhar a minha mão e ir deslizando, eu já entro em pânico. 

J: Ah, tá.  

C: Eu acho que vou cair. 

J: Se você não achar que não tem aquela firmeza de segurar e que é uma proteção.. 

C: Se eu tirar a mão... 

J: Você acha que vai cai e para não cair, a senhora prefere se jogar. 

C: É isso, me dá essa sensação, aí é uma luta né, eu vou CLAMANDO POR JESUS o 
tempo todo, na passarela até consegui passa. 

J: Em escada rolante você faz a mesma coisa? 

C: Não, não, é só para eu consegui passar, é só na passarela, em escada rolante não tem 
o menor problema, a não se que a passarela tenha uma cobertura, aí aquilo eu sinto 
como se fosse uma proteção. 

J: Agindo o psicológico. 

C: É, porque eu sei que não é, mas aquilo ali me acalma e eu atravesso normal. Coisa de 
velho né? 

J: Não, não é coisa de velho não, você acha que.... 

C: Eu não sei se foi porque meu pai morreu e ele caiu de uma pedreira né, e a morte 
dele foi assim, ele caiu de uma pedreira então, eu não sei, mas eu não penso nisso não. 

J: Pode se uma coisa involuntária, né! 



 

 

190 

C: É, eu não penso nisso não, sempre quando eu conto essa situação, ...hoje é até a 
primeira vez que eu tô falando, talvez seja por isso, mas na hora  que eu estou 
atravessando eu não penso, em também não fico em lugares com altura. 

J: Porque sente vontade de pular? 

C: Não, aí eu não chego a beirada. 

J: Mas você não chega, porque se você chegar você pula? 

C: Não, eu não sei, eu nunca tentei não. Do 5 anda para cima eu não chego na janela e 
nem na varanda se tive a varanda no prédio, eu não chego, eu me sinto muito mal, eu 
sinto dor na espinha e sobe pelas pernas, aqui a trás, sobe pela perna uma sensação, a 
dor é tanta que as vezes nem sinto minha perna, rsrs. 

J: A senhora acha que o projeto te ajuda de alguma forma? Contribui para alguma 
melhora ou não?  

C: Eu estou achando que tá ficando muito bom, que eu me sinto mais disposta para 
andar, estou mais atenta com as coisas, entendeu? Esta sendo muito bom para minha 
cabeça mesmo, e além do meu corpo, eu fico me exibindo em casa, amostrando para 
meus filhos e para meus netos implicando que eles não levantam a perna como eu 
levanto. Fico aprontando com eles. 

J: Então, medo de queda você não tem? 

C: Não, não tenho não. 

J: Não muda nada dentro de casa? 

C: Não. 

J: O único medo de a senhora afirma é o de atravessar uma passarela? 

C: Sim. 

J: Q eu as quedas que você teve foi em função dos desmaios e que depois da colocação 
do marcapasso nada aconteceu? 

C: Sim. 

J: Você é evangélica né? 

C: Sim. 

J: A sociedade diz que quem cai é velho, a senhora concorda com essa frase? 

C: Não, quando eu era mais novinha eu caia, mas quando eu era nova e caia a toa, era 
por falta mesmo de atenção, agora eu tenho mais atenção, ás vezes minha mente fica 
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meio assim, ás vezes eu sinto um branco no meio da rua, as veze eu fico perdida, e 
quando eu fico perdida, aí eu fico sem voz para falar. 

J: Como assim? 

C: Eu entro em desespero, por exemplo, eu estou na fico e de repente eu me pergunta: 
aonde eu estou?  

J: Esta acontecendo isso com a senhora? 

C: Sim, bem pouquinho, e as vezes na minha rua, na minha porta. 

J: A memória some por um tempo... 

C: É, ela apaga, é dá um desmaio a minha memória, e eu fico sem saber aonde estou,  e 
se eu perguntar por alguém e a pessoa não me informar direito, ai eu fico nervosa, entro 
em pânico e perco a voz, mas aí eu fico parada.... 

J: Vai voltando.. 

C: Sim, e ás vezes EU ATÉ ESQUEÇO DE CLAMAR POR DEUS né, e  as vezes eu 
fico logo,  JESUS, JESUS, TEM MISERICÓRDIA, MISERICÓRDIA e até que aí vai 
voltando aos poucos, e passa alguém e eu pergunto que rua é essa, e a pessoa me 
informa e eu digo, ah tá, ah tá... 

J: Quais são os tipos de medicamentos que a senhora toma e se toma? 

C: Eu tomo para pressão o Atenalol, lozartana de 20 mg, eu tomo remédio para diabete, 
cloridrato de metilformina e glibenglamida, , e quando eu estou com tontura/ labirintite, 
não é todo dia não, não é sempre não, eu tenho sempre uma tonteirinha, mas não me 
atrapalha assim muito em nada não, mas as vezes eu deixo de fazer algumas coisas, eu 
tenho que ficar atenta. 

J: Quando esta com a labirintite. 

C: Quando eu estou com labirintite eu não sou responsável por nada, eu não sei nem 
aonde me segurar, eu não sei onde estou, quando estou em crise, tudo roda, roda as 
paredes, janelas, quando eu estou em pé, eu peço a alguém para me sentar e eu nem sei 
aonde sentar, mas eu nem sei em que lado vou me sentar,  porque tá tudo rodando, e me 
dá enjôo. 

J: No seu dia-a-dia, independente de você NÃO TER MEDO e fazer suas atividades, 
ainda assim a senhora presta atenção na elaboração das atividades e toma cuidado? 

C: Sim, eu tomo cuidado e tomo Vertix e o Dramim, para passar o enjôo e o Vertix para 
tirar a tonteira, mas não uso todo dia, pois eu tenho medo de ter Mal de Parkinson. 
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J: Bom, eu não conheço os efeitos contralaterais, mas eu agradeço a sua disponibilidade 
em participar da pesquisa. 

C: Que nada, tudo bem. Eu que agradeço. 
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Entrevista: 10 Participante: Palmas  

Idade: 68 anos 

 

J: No período compreendido entre o ano passado e este ano, a senhora teve alguma 
queda? 

E: Não, nenhum. 

J: Então, vamos resgatar outros anos de sua vida, há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás, a 
senhora teve alguma queda? 

E: Duas mais por besteira, eu estava perto do correio em Niterói, meu sapato é liso, aí 
eu dei aquela escorregada, aí eu cai. Cai assim, mas não machucou nada não. 

J: Estava de sapato? 

E: Sim, sapato, na outra vez foi á mesma coisa. 

J: Caiu e bateu com o rosto? 

E: Não só um susto. Ah, mais eu ria, eu ria, eu ria. 

J: Mais a senhora ria de vergonha? 

E: De vergonha não dá queda, não era de vergonha não, aí veio um rapaz e eu ainda 
falei uma besteira (nem posso falar aqui, rs), falei uma besteira e o rapaz ria muito, e 
minha neta cheia de vergonha de mim.  Neta: “Vô, sai de perto de mim”. E eu ria da 
queda, e não por ter caido ou medo ou nada não. 

J: Então a senhora só teve duas quedas? 

E: Por causa disso, do sapato, ele deslizou na água. 

J: Deslizou na calçada? 

E: Sim, eu joguei o sapato fora. 

J: Tá então, um foi na calçada do correio e a outra?  

E: Na entrada do terminal rodoviário, a mesma coisa.  

J: Escorregou também? 

E: Sim, por causa do mesmo sapatinho, aí eu joguei fora. 

J: Como a pesquisa é sobre queda e medo de queda..... 
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E: Ah, a única coisa que eu tenho, é virar muito o pé, mais isso eu tenho desde pequena, 
quer dizer, desde menina acontece isso, eu vou andando e qualquer coisa e eu.... 

J: Você torce o pé! 

E: Não, não dá uma viradinha, mas isso desde novinha, não é por causa da velhice. 

J: A senhora toma algum tipo de medicamento? 

E: Remédios para pressão: Atenalol, Apreciolina, Captopril,  diurético 
(hidroclorotiazida) e ASS infantil. 

J: Esses são os únicos remédios que você toma? 

E: Não são poucos não, únicos não, né.  

J: É não são poucos! 

E: Ah pouco tempo eu estava fazendo agachamento e deu uma inflamação no meu 
tendão, aí eu tive que tomar, um antiinflamatório. 

J: Então tá, como a senhora me informou que não teve quedas com gravidade nenhuma, 
como a senhora percebe as quedas? O que elas trazem como consequência?  

E: Como conseqüências você quebrar uma perna, uma cabeça, pode até morrer, cair 
dentro de um banheiro, de jeito, lá perto de casa morreu uma velhinha, caiu e bateu com 
a cabeça, quando foram ver a velhinha estava morta lá, por causa de quedas né, sobem 
escadas, podem cair para trás e é o que eu faço de vez enquanto, eu vou e subo sem 
atenção, ao invés de colocar o pé cuidadosamente no degrau como eu sou, eu na minha 
presa, como sou toda apressadinha, ponho no meio e ai... 

J: A senhora se considera uma pessoa ansiosa? 

E: Ah é eu tomo mais remédio para ansiedade, Sulfan e Lexotan. Sou demais, quero 
tudo para ontem. 

J: É agitada? 

E: Sim. 

J: Então, a senhora não tem medo de cair e senhora não tem sentimento nenhum em 
relação á queda? 

E: Não, posso cair, me machucar, vai doer, mas depois cura, não tem problema. 

J: Da mesma forma que eu falei sobre a queda, das conseqüências que elas podem 
causar, a senhora acha que o medo de queda pode atrapalhar/ influência a vida dela? 



 

 

195 

E: Quem tem medo deve influenciar porque fica sempre naquela ansiedade de que vai 
cair, e tem medo disso, tem medo daquilo, e fica nervosa. 

J: A senhora acha isso positivo ou negativo? 

E: Acho negativo, eu não tenho medo não.  

J: Então, a senhora lidou muito bem com as duas únicas quedas que teve? 

E: Sim, e ria, de querer sentar no chão para rir, porque eu achei engraçado eu cair. 

J: A sociedade diz que quem cai é velho, a senhora concorda com essa frase? 

E: Não, isso é mentira qualquer um cai, qualquer um, não verdade, neném não cai, 
jovem não cai, velho tem tendência porque deve estar com os ossinhos mais fracos, não 
sei, cai, tem muito velhinho que cai, mas a queda é normal. 

J: Você acha que a queda faz parte do processo natural da vida? 

E: Claro, pé claro, você tropeça ali, um rapaz, uma menina dá um trupicão, ali, vai no 
chão não é velho. 

J: Como a senhora me informou que as sua quedas foram porque o sapato escorregou e 
não por falta de atenção sua.... 

E: Não, não foi. Foi numa rampa de acesso para deficientes, eu subi por ali, o sapato 
escorregou e fui. 

J: A senhora acha que o projeto te ajuda de alguma forma? 

E: Maravilhoso, eu estou gostando muito, eu ia no outro, mas aí como eu tinha uma 
pressão altíssima, foi a 260 x 170mmhg, eu vim ao cardiologista e ele pediu que eu 
parasse por um tempo, e agente vai se acomodando com preguiça de levantar, e eu fui 
deixando e nisso passou um ano, aí um dia eu vim aqui, tava tendo, me convidaram, eu 
gostei, o professor é maravilhoso, ele é calmo, ele é um doce com as pessoas, com todo 
mundo, aquela paciência, como ele trata as pessoas mais velhinhas que vem aqui, né, e 
eu achei bacana, se bem que lá era legal também, mas com o eu achei o ambiente aqui 
tão....(pensando)... 

J: Familiar? 

E: Sim, familiar, aconchegante, eu fiquei aqui, eu adorei. 

J: Que bom, bom ouvir isso. Então eu vou agradecer a sua participação, obrigada pelo 
sua disponibilidade e atenção. 

E: Que nada. 
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Entrevista:11 Participante: Violeta 

Idade: 76 anos. 

J: Bom dia Rita. 

RTC: Bom dia Jéssica. 

J:  A pesquisa, a pesquisa é sobre medo de cair  com  relação as quedas em grupo de 
idosos, parte  do Projeto Vida Saudável, aqui nesta Unidade básica, João da Silva 
Vilela, aqui de Niterói.  Nós vamos começar com um roteiro de entrevista, que a base da 
entrevista é sobre queda, medo de queda sentimentos que você possa ter em relação a 
queda. Essa é a base da entrevista. Gostaria que você   me dizer teu nome todo e a tua 
idade. 

RTC: Rita Teixeira de Campos, 76 anos 

J: 76 anos. Rita é no período compreendido entre o ano passado e esse ano você teve 
alguma queda? 

RTC: Tive. No dia vinte de janeiro  eu levei um tombo.  Mas sendo que antes , uns dez 
anos atrás  eu levei uma queda muito feia na rua. Cai, fui pro hospital, mas não fiquei 
internada não.  

J: Ok. Mas vamos relatar por parte. Desculpa. Vamos falar a do ano, a do ano passado 
primeiro. 

RTC:  Pra mim pode depois encaixa essa. 

J: A tranqüilo então. 

RTC: Porque, porque é a mesma , é a mesma coisa sabe. 

J: A ta. Vamos lá. 

RTC: Ai eu cai. 

J:  Dez anos atrás? 

RTC: É dez anos atrás. Então eu vinha  sentindo muito a coluna, e tive que bate uma 
chapa da bacia e do , e da coluna, ai acusou fratura  na coluna... vertebral. Eu fiquei dois 
meses dentro de casa deitada de barriga pra cima. 

 J: Sem poder se mexer. 

RTC:  Ai fiquei boa. Mas aquela boa... 

J:  Deitada? E quem  ficou com você? 
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RTC: Minha irmã. Entendeu?  Porque minha mãe era muito idosa, não podia ficar 
sozinha, minha irmã  foi ficar comigo, a Maria. (ininteligível) não. 

J:  Não. 

RTC: Ela hoje ia vim, mas não veio porque esta com dor no braço. Ai eu fiquei dois 
meses, sendo que depois passou o período eu não tive muito recurso. Eu tive que cuida 
da minha mãe. Da banho nela, eu  me abaixava, ficava ajoelhada no banheiro, pra da 
banho na minha mãe. Eu não podia muito fica em pé, que o banheiro era muito pequeno 
. Então  eu  sentia muita dor no local. Ai depois disso 

 J:  A tua fratura foi na lombar. 

RTC: Foi. 

J: Não. Você fraturou o quadril. 

RTC: É. 

J:  Vamos lá. Parte do osso. 

RTC: É o médico falou.... 

J: Ou a coluna? 

RTC: ... o médico falou que tinha fraturado uma vértebra. 

J: Mas como que foi esse acidente? Eu preciso primeiro que você me descreva como 
que você se machucou? 

RTC: Eu ia saltar do ônibus ... 

J: Ah. 

 RTC: ... e na calçada eu cai. Cai retorcida. Eu tremia muito. Não conseguia pegar o 
ônibus pra mim voltar para casa. Precisou o motorista me bota no ônibus.  Ai eu, eu 
fiquei tão desorientada na rua que não quis ir pro hospital, fui pra casa. 

J:   Mas deixa eu voltar ainda. Você quando desceu do ônibus, você , você sabe qual 
foi.... você  porque você cai?  

RTC: Não sei. 

J:Você não se firmou direito? 

RTC: Não sei. 

J: Você... 
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RTC: Não sei. Só vi que eu estava no chão e as pessoas gritando ela caiu. Bateu com a 
cabeça no meio fio. 

J: Bateu mesmo?  

RTC: Bati. Ficou um ovo deste tamanho. 

J: Com a parte de trás da cabeça. Você rodou mesmo? 

RTC: É.  Eu fui pro Azevedo Lima, lá o Ortopedista mandou que eu fechasse as pernas. 
Eu fechei as pernas, ai eu disse: doutor eu não estou sentindo dor nas pernas, eu estou 
sentindo aqui e vem pra frente, eu não posso levar os braços pra frente. Entendeu? Qual  
a obrigação dele? 

J: Na parte no meio das costas? No tórax?  

RTC: Qual a obrigação dele? Bate uma chapa. 

J: Ham, ham. 

RTC: Não, passou uma injeção e me mandou pra casa. No final de cinco dias o que quê 
aconteceu. Eu não estava melhor. Senti que estava dando febre e eu  por conta própria 
eu comprei quatro comprimidos de Tretex e tomei. 

J: Tretex? 

RTC: Tretex é. 

J:  É o que é um antiflamátorio ?  

RTC: Antibiótico. 

J: Antibiótico? 

RTC: É. Eu disse esta  me dando inflamação por dentro. AI quando chegou na segunda-
feira eu fui procurar um médico particular.  Foi aonde ele me deu repouso, bati chapa. 
Acusou e me deu repouso né. Ele disse: a senhora não pode fazer nada nesses dois 
meses, muito mal ir ao banheiro. 

J: A mais não tinha fratura? 

RTC: Tinha filha. Tinha fratura. Que ai esse médico mandou eu bate chapa. Entendeu? 

J:  Então ai quando ele pediu.... aonde foi a fratura? Na coluna ou .. 

RTC: Na coluna. Na vértebra da coluna aqui. 

J:  .. ou na vértebra? 
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RTC: É. Atrás. Entendeu? Então quando foi agora no dia vinte, eu levei outro tombo 
muito feio. Cai do carro dói Rafael. Ele me deu uma carona até ali onde eu moro, saltei 
andei uns dois metros assim, tropecei  na calçada, cai por cima das pessoas, um senhor 
me levantou, mas ai eu senti a dor no local. Então até agora eu to sentindo essa dor. 

J:  No mesmo local? 

RTC: No mesmo local.   

J: É essa queda agora do dia vinte e dois de janeiro... 

RTC: Dia vinte. 

J:  ....você sabe porque você caiu? 

RTC: Não sei também. Eu só sei quando eu to no chão. Eu não sei se a cabeça que fica 
tonta, se eu viro a cabeça de qualquer maneira. Não sei. Não sei  te explicar. 

J: Não tropeçou? Escorregou? 

RTC:  Não, não. 

J:  Bateu numa raiz de  árvore? 

RTC: É uma coisa muito rápida. Quando eu vejo eu to no chão. 

J: Então você não sabe dizer.. 

RTC: Mas não sinto nada. 

J: .... porque você caiu? 

RTC: Não fico tonta. Não sinto nada na cabeça. Entendeu? Mas me ofende muito. 

J:  E tão rápido que você não tem... não consegue sabe? 

RTC: Muito rápido. 

J:  Não sabe dizer porque  caiu? 

RTC: Não sei. 

J:  Ta... então... 

RTC: Ai eu conversei com meu ortopedista, eu vou bate outra chapa agora no dia vinte 
e seis pra vê o que esta acontecendo. To sentindo muita dor. 

J:  No mesmo local? Na mesma altura né? 

RTC: Na mesma altura. Senti muita dor mesmo. 
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J:  Ta. E quantas vezes você caiu? Você sabe dizer? 

RTC: A se eu for conta mais de vinte. Desde criança que eu caio. Porque eu sempre tive 
estes problemas de tontura, desde menina. Eu andava, eu caia, desmaiava. Passava, não 
sentia mas nada. Então , lá na roça não tinha médico, não tinha nada. 

J:  Desde criança? 

RTC: Desde criança. Então nunca ninguém descobriu. Depois de mãe de filhos, casada, 
já depois de eu velha, com cinqüenta e poucos anos foi que eu fui descobrir, porque me 
deu uma crise muito forte de labirintite, eu fiquei dez dias sem poder andar. Cabeça não 
governava. E tudo caindo por cima de mim. Um desespero só. Ai eu fui no Antônio 
Pedro fiz uma Junta Médica,  fizeram uma  Junta Médica , ai acusou. Ai foi que eu 
passei a tomar Estrogeron. Tomava um de manhã e outro a noite. Um de manhã e outro 
a noite. Mas eu tomava conta de uma senhora e auma criança.. 

J:  Estrogerol? 

RTC: Estrogeron. Ai eu dormia, dormia muito. 

J:  Por causa da medicação?  Por causa da medicação? 

RTC: Por causa da medicação. Ai passei a tomar um só de manhã. Eu tomava, eu 
tomava até agora pouco tempo. Coisas de uns meses  agora que a doutora tirou. Que ela 
disse que eu não posso tomar isso a vida inteira. 

J:  É... vou fazer uma pergunta, fazer uma pergunta em relação, aproveitando que 
estamos  falando de medicamento.  Você lembra... 

RTC:  Então como eu tava falando.... 

J:  Você diz que desde a infância... 

RTC: ... o seguinte que eu tenho isso desde criança, mas nunca foi descoberto. Sabe 
como é criança né, cai assim... 

J:  Acha que é normal. 

RTC: Acha normal. Então depois, depois que eu tenho labirinto, eu acho, eu acho que 
eu caio por mexer com a cabeça de qualquer maneira. Entendeu? 

J:  Movimentos bruscos? Rápidos? Se movimenta, quando se vê  já cai. 

RTC: É.Isso. 

J:  Ta. Mas você lembra se.... Você me disse que já toma remédio há vinte anos? 

RTC: É. 
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J:  Você acha que esse remédio que você toma.. ou outra pergunta em relação a 
remédio. Antes destas tuas quedas você tinha tomado alguma medicação que interferiu 
na queda? 

RTC: Não, não sobre isso não só os... Os remédios que eu tomo é pra diabete, pressão. 

J:  Não. Mas... 

RTC:  Tomo AS. Tomo Ranitidina, que é pra estomago. 

J:    Ranitidina, AS 

RTC: AS, Ranitidina. Agora to tomando Gingo Biloba pra esquecimento, que eu to num 
esquecimento só. 

J:  Gingo Biloba. Pra pressão? 

RTC:  Pra pressão.. 

J:   Qual é o da pressão? 

RTC: é, é Captropil. 

J:  Captropil. 

RTC: Hidrocloritiazida. 

J: Hidrocloritiazida. 

RTC: Tomo Metiformina. 

J:  Cloridrato de Metiformina 

RTC:  E.. como é.. 

J: Blidamida? (verificar o nome) 

RTC: É Blidamida 

J: Pra Diabete. 

RTC: É Diabete. E tomo Cálcio 500.  

J:  Cálcio 500. 

RTC: Depois que levei o tombo né. E tomo aquele amidranato de sódio né? De sódio 
parece. 

J:  Amidranato? 

RTC: De 70 
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J:  Amidranato de potássio? 

RTC: Eu  acho que  é de potássio . É 70. O médico sabe o qual é. 

J: Mas é pra quê? Pros ossos? 

RTC: Pros ossos. Pra evitar Osteoporose.  

J: Ta. 

RTC: O médico Ortopedista que passou. 

J:  Ortopedista que passou? 

RTC:  É. 

J: Ta. 

RTC: Eu tomo de oito em oito dias, tenho que toma um comprimido daquele em jejum.  

J: É porque..... eu poderia te pergunta se você lembra de ter feito uso de algum 
medicamento antes de cai. 

RTC: Não. 

J: Mas você já me disse que já toma... 

RTC: Já tomei esses remédio todos. 

J:  Todos. E você me diz que a interferência é da Labirintite. 

RTC: Eu tenho, eu tenho isso comigo de eu... to andando, as vezes viro a cabeça de 
qualquer maneira. Esqueço. Entendeu? Porque quando eu to assim atenta, eu tento andar 
olhando pra frente. O médico ate me avisou isso: a senhora deve sempre andar olhando 
pra frente. Porque eu também sei, que quando eu to com a cabeça meio desequilibrada 
na rua quando eu to andando, as pessoas vem de frente comigo, ai eu sinto que vou bate 
nas pessoas. Ai o que quê eu faço paro pra pessoa passa. Entendeu? Se não eu bato com 
a pessoa. 

J:  É. 

RTC: E desde criança tenho isso, tinha isso e não sabia.  Agora é que eu sei que é 
problema da Labirintite. 

J:  Entendi. 

RTC: A gente fica dançando. Entendeu? 

J:  Entendi, não, não é (falam juntas) E pode até cai na verdade. 

RTC: Justamente. 
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J:  Assim, balança a cabeça, pode roda. 

RTC: É. 

J:  Então me diz uma coisa Rita, os lugares que você estava quando caiu, então foi na 
calçada? 

RTC: É. 

J:  É quando soltou do carro. 

RTC: É. 

J:  Foi caminha. 

RTC: Todos os dois  foi do carro. 

J:  Quando desceu do ônibus. O mas grave foi esse primeiro. 

RTC: A foi o primeiro. 

J:  Foi quantos anos atrás mesmo que você disse? 

RTC:  A bolsa vou longe, o relógio arrebentou que eu tive que borá fora, não consegui 
mas.  

J:  Quantos anos atrás? 

RTC: Tem dez anos.  

J: Dez anos.  

RTC: Trinta e sete né?   

J:  Mas de lá pra cá.  

RTC: Tem trinta e sete anos. 

J:  Desse... dez anos atrás, esse tombo de dez anos ...esse agora  de janeiro, teve outro 
entre eles não? 

RTC: Não. Engraçado que todos os dois tombos foi em janeiro. 

J:  É. 

RTC: O primeiro foi trinta e um de janeiro e esse outro foi dia vinte. 

J:  Nosso até as datas.  Dentro de casa já caiu? 

RTC: Cai uma vez porque.. 

J:  Ah. 
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RTC: Eu (ri) eu tava limpando o chão.. 

J:  Ah. 

RTC: A minha casa é toda  de piso né. Eu deixei o pano molhado na vassoura né, dentro 
de casa. E o telefone tocou eu larguei e fui atende o telefone, quando eu voltei  esqueci  
que o pano estava molhado ai eu levei o  pano pra frente, pisei no molhado e cai, mas 
não me machuquei. Levei um tombo assim, bati com  o rosto né. Na hora parecia coisa 
que eu  não ia pode abrir a boca. Ai um senhor que... me chamou .. ele foi lá me  
levantar....  Que eu sou pesada né. Não consigo me levantar sozinha não 

 J: Ham, ham. 

 RTC: Ai ele disse assim: dona Rita mexe coma boca, faz assim, faz assim. 

J:  Mandou massagear a boceja?  

RTC: É. Nos maxilares. Entendeu? Mas eu não senti mas nada não, só foi isso. 

J:  Então ta. Dentro de casa então, foi na cozinha isso, na cozinha?  

RTC: Dentro do quarto. 

J:  Dentro do quarto. 

RTC: É. 

J:  Tava passando pano no quanto?  Você não lembra de nenhuma outra queda? 

RTC: Não. Assim grave não. 

J:  Ta. Mas outras quedas que você tenha tido que não tenha sido grave. 

RTC: A as outras quedas. 

J:  Aonde foram as outras quedas? Só assim superficialmente. 

RTC: É. 

J:  Onde foram as outras quedas? 

RTC: Eu já cai sentada na escada quando era mocinha.Devia ter  uns dezessete anos, 
andava correndo né, ai fui desce a escada, esco....o pé escorregou, fui rolando parei lá 
embaixo na portaria.   

J:  Nossa 

RTC: Mas não me machuquei. 

J: Ta. 
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RTC: Mas não me machuquei. 

J:  Vem vindo mais a idade. Onde mais? 

RTC: Depois levei um outro, na... quando tomava conta de umas crianças, que hoje um 
é até meu afilhado, a moça me deu ele pra eu batiza, eu cai sentada. Sabe esses 
banquinhos.  

J:  Hum. 

RTC: De quatro pé? 

J: Que abre o pé? 

RRTC:  Eu estava sentadinha assim na mesa dando comida, e o garoto era muito 
agarrado comigo ai eu fiquei dando ele e ela andando assim, a menina né. Era pequena, 
todos os dois pertinho do outro, não sei como o banquinho caiu, dessa vez eu levei o 
tombo, eu senti também. 

J: Cócix? 

RTC: É. 

J:  (ininteligível) do glúteo, da bunda. 

RTC: È  eu levei uns dias sem poder andar minha filha.  

J: Com dor.  

 RTC: Sem sentar. 

 J: É porque o osso... 

RTC: Mas eu não fui ao médico, nem nada. Depois a dor passou. Não senti  mas nada 
não.  

J:  É porque o ossinho é muito pequenininho. 

RTC: É. 

J:  É na ponta do glúteo, é bem pequeno. 

RTC: Mas  quando eu cai disse:  ai Ana  acho que não vou andar mais não.  Ta doendo 
muito. (ri) Mas as outras quedas não me atingiu mas nada não. 

J:  Ta 

RTC: Graças a Deus. 
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J:  Então vamos lá. Você estava então.. É na verdade o  que você estava fazendo quando 
você  caiu? Em uma queda você estava descendo do ônibus. Outra simplesmente você 
só  estava caminhado na calçada. 

RTC: Na calçada. 

J: E as outras... essa cuidando do.... do.. do.. 

RTC: Da criança. 

J:  Da criança, e outra  quando era mais nova. 

RTC: É mas nova. Isso ai era porque eu andava,  tava correndo. 

J: Correndo? 

RTC: É. 

J:  Ta. Então agora em relação, como você percebe sua queda... o real motivo. Você 
acha que alguma destas coisas que você estava fazendo, esse caminhar.... esse descer do 
ônibus.. era perigoso? 

RTC: O que o lugar, local? 

J:  É. 

RTC: Espera ai, fala outra vez, eu não entendi. 

J: O que você estava fazendo era perigoso? Esta caminhando na calçada era perigoso? 
Descer do ônibus? 

RTC: Não. 

J:  Como você percebeu sua queda? O local, você acha que o local também favoreceu 
essa queda? 

RTC: É, não, eu não, não prestei atenção a calçada, a primeira vez eu não prestei 
atenção que a calçada tava prejudicada né. A segunda tava, porque tem as arvores e a... 
o cimento tava assim todo arrebentado assim. Esse último que eu levei. Mas o primeiro 
eu não me lembro porque eu cai assim com a cabeça pra trás né. 

J:  No descer do ônibus foi muito rápido né? 

RTC: Muito rápido, e as pessoas que gritavam: ela caiu, ela bateu com a cabeça nomeio 
fio, bateu com a cabeça no meio fio. Foi até no sinal. O sinal estava fechado e o 
motorista que vinha atrás, ele parou o ônibus e me socorreu. Ele e mais outro senhor né. 
Mas eu tremia muito, muito e não conseguia.. 

J:  Ta. 
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RTC:... me afirmar. 

J: Então você ficou ao quê? Nervosa? 

RTC: É. 

J: Ou não? 

RTC: Nervosa, nervosa. Eu sempre fui muito nervosa. Nunca gostei de ver briga. Essas 
coisas assim  discussão.  Meu pai quando era novo, bebia né. Então ele briga muito 
dentro de casa. Não judiava de ninguém não 

J: Mas eu sei... 

RTC: (ininteligível) 

J: ...já carregou essa... 

RTC: Então... 

J: Esse stress. 

RTC:... aquilo pra mim, eu sentia aquela aflição dentro de mim sabe 

J:  Entendi? E você veio trazendo isso pra tua vida? 

RTC: Desde criança.   

J: Entendi.  

RTC: Desde criança. 

J: Então houve fratura... vamos voltar. Então houve fratura na lombar né. Foi aqui 
embaixo, ou aqui em cima na torácica.? 

RTC: Não embaixo. Foi aqui nessa.. nessa direção aqui. Que vê? Aqui o. Bem aqui. 

J:  A ta, mas a r ta passando aqui. 

RTC:  É. 

J:  Você fraturou aqui no osso, ou aqui? 

RTC: Aqui artrás. 

J:  Eu sei. Mas a vértebra ta aqui no meio da coluna. 

RTC:  E quando eu faço  exercícios aqui, na... na ponta da cadeira , quando eu volto ai 
eu... 

J: Sente? 
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RTC: .. doi. Entendeu? 

J:  Ta 

RTC: Eu falei com Rafael  agora ... 

J: Você tem que fazer fisioterapia. 

RTC: ...agora ta inchando,   tenho que voltar ao ortopedista pra pedir a ele. 

J: Então você não fez cuidados médicos? 

RTC: Não. 

J:  Não na verdade no último fez né.  

RTC: No último fiz, mas foi só isso. Não fiz acompanhamento nada. Agora que eu to 
com ortopedista. 

J: Nem ficou hospitalizada? 

RTC: Não , não. 

J:  Na verdade ele pediu que você pra casa. 

RTC: Fiquei em  casa. Fiquei em casa. 

J:  Então ta. Então é, é como nós já conversamos... Não tem mais queda nenhuma né? 
Você não lembra de mais nenhuma outra? 

RTC: Não, não. 

J:  então ta. 

RTC: Daí pra cá não. 

J: Então como a gente já conversou sobre a freqüência, como aconteceu, quando, como  
e onde você caiu... 

RTC: As... 

J:  Ah. 

RTC: As outras quedas que eu levo, atinge muito o meu joelho. Porque conforme eu 
caio eu levo as mãos no chão.... 

J: Eu to perguntando , você diz que não tem.  

RTC: (ri)  

J: Que  queda, que caiu de joelho? 
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RTC: Eu levo as mão no chão pra não bate o rosto por causa dos óculos né. 

J:  Então. Que quedas são essas? 

RTC: Hum. Eu já não te falei, que eu já cai mas de vinte vezes. Muitas vezes 

J: E essas? São onde? 

RTC: Sempre todas na  rua. Sempre na rua.  

J: Calçada? Sempre ? Sempre calçada? 

RTC: Sempre na calçada.  

J: E nenhuma delas você lembra o porque você ta caindo?: 

RTC: Não, quando vejo já to no chão. 

J: E sempre cai. Essas outras.. 

RTC: Atinge os joelhos. 

J:  Você sempre bate com os dois joelhos juntos.. 

RTC: Dois joelhos. 

J:... no chão? Cai com as mãos de frente? 

RTC: Eu tenho artrose nos dois joelhos. 

J:  Mas não bate com o rosto não? 

RTC: Não, não . 

J: Nenhuma delas você bateu? 

RTC: Não, não… eu levo logo as mãos na frente. Entendeu? 

J: Ta. Então, voltando voltando. 

RTC: Hum. 

J:  Então você falou quando, como , onde. Então você falou um pouco das 
conseqüências. Que conseqüências teve essas quedas na sua vida? Como que é....como 
você percebe e sente assim sobre esse assunto ? Que quê  você sente.... qual... vou 
perguntar em relação a sentimento. Qual sentimento que você tem em relação, quando 
você tem uma queda dessa?  Digo assim o que você sentiu na hora? O que você sente, 
quando  você cai? Qual o sentimento? 

RTC: Sinceramente eu não sei. Não sinto nada, não sinto nada. Entendeu? Não, não 
tenho medo de cai assim, de me machuca... de eu te me machucado profundamente, não 
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tenho medo disso. Entendeu? E sinto também que conforme eu caio, eu tenho aquela 
resistência de não me machuca, né, mais, do que ... porque os tombos são feios. Quando 
eu caio eu sinto que vou de cheio no chão. 

J: Ah. 

RTC: Mas quando eu percebo que to no chão, eu levo a mão pra me defender. 

J: Entendeu 

RTC: Entendeu? 

J:  Mas você não sente incomodo? 

RTC: Não, não. 

J: Vou te da só alguns exemplos assim,.. é assim.. como se levantar. 

RTC: Uma vez.... 

J:  Não tem problema nenhum com..... 

RTC: Uma vez eu escorreguei...  

J: Ham. Ham. 

RTC: ...onde eu morava, ali no(ininteligível) eu vou cai ai  (ri) 

J: Ah. Tranquuilo. 

RTC:  Eu.... tava chovendo né... ai eu vinha conversando devagarzinho com um senhor 
de repente meu sapato foi na pedra eu deslizei, cai no meio da rua. Se não é ele um 
carro tinha me matado, porque eu cai na ponta da calçada pra rua. 

J:  Bateu nele?  E bateu nele? 

RTC: Não pra rua. Ai coitadinho já tava seguindo,  voltou pra me socorrer né. Ai o que 
quê acontece eu fiquei toda suja de lama. 

J:  Nossa. 

RTC: Mas eu ia pra igreja, pra Legião de Maria. Uma reunião que nos temos ali na, na 
Nildade...  e sagudi... 

J:  Você é católica? 

RTC: Sou. Ai eu tava com a toalhinha desse tamanho, garrei a toalhinha, mandei ele 
abrir a bolsa, porque eu estava com a mão  toda cheia de lama. Ele abriu minha bolsa ; o 
pessoal vão pensar que até eu to assaltando a senhora dona Rita. Não, não ta não...  Ai 
eu tirei as coisas, limpeis as mãos, sacudi a poeira e fui, fui  até toda suja de lama. 
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J:  Tinha acabado de cair. 

RTC: Acabado de cai. Peguei o ônibus. Dois ônibus ainda ai fui lá pra Nildade, cheguei 
lá, a moça quem me socorreu, lavou meus joelhos que tava tudo preto de lama. Ai boto 
até uma pomadinha que ralou um pouquinho de leve, ai me limpou né. E eu fiquei com 
a roupa assim. 

J: É mole. 

RTC: (ininteligível) todo mundo me olhando e eu não to nem ai. 

J: É . Não te incomodou né. 

RTC: Não. Não me incomodei. Não me incomodo não. 

J:  Então nem assim, você não se preocupa de fica machucada?  

RTC: Não,  não. 

J: Passa r fica dependente de outros?  Nada?  Você não pensa nisso... 

RTC: Não, não, não. 

J:  ... no momento? 

RTC: Não tenho preocupação com isso não. 

J: Você mora sozinha? 

RTC:  Moro com meu marido. 

J:  Seu marido? Você  é seu marido? 

 RTYC: Eu e ele. 

J:  Então não tem nenhum tipo de sentimento? 

RTC:  Não,não. 

J:  Não? Então vamos lá. Do seu ponto de vista.. é na verdade....Eu perguntaria agora 
sobre.... se você tem algum medo?  Então você não tem nenhum medo de cai? 

RTC: Medo, medo que eu tenho só de cai de escada né. Escada eu tenho medo e 
também de escorrega assim nas coisas. Qualquer coisa assim, mas eu evito.  No tenho 
pano no chão, no banheiro... 

J:  Você evita as atividades ... 

RTC:.. tiro o pano. 
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J: .. em função  do medo de cair? (falam juntas) Você já tem isso em você. Tem 
atividades que você não faz porque acha que cai? 

RTC: É porque na televisão da muito isso. Pras pessoas ter muito cuidado pra não levar 
queda, não colocar pano no chão, tapete.... 

J:  Ah. 

RTC: Essas coisas dentro de casa, nada disso.... 

J:  Ah... Ai você já segue essas orientações? 

RTC: É. Nada disso eu uso dentro de casa. 

J:  Então estas informações já te ajuda bastante? 

RTC: Bastante. 

J:   Então ta. Então, vou só afirmar  mais uma vez a pergunta. Então medo, medo de cai, 
você não tem? 

RTC: Não, não tenho não. 

J: É.. E quando tem você já evita de fazer ... 

RTC:É. 

J: ... é a ati.. 

RTC: Diminui. 

J: ... certas atividades. 

RTC: Só tenho medo de escada. Porque escada me da medo. Escada: blu lu lu lu. 
(ininteligível) vai embora. 

J: É. 

RTC: Eu quando desço escada, eu não desço de frente. 

J:  Desce de lado? 

RTC: De lado, por causa da minha... dos meus dois joelhos. Entendeu? (ininteligível) 

J:  Entendi. Vamos lá. Essas quedas, conseqüências da queda... a queda as que você 
teve, algumas delas trouxe alguma conseqüência pra tua família? 

RTC: Não, não.  

J:  Só na verdade, você relatou  lá que uma irmã teve que.. 
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RTC: A sim ela foi pra fica com minha mãe né. 

J: A pra fica com tua mãe? Na verdade não era nem mais com você? 

RTC: Não. 

J:  Era para poder auxiliar tua mãe. 

RTC: Pra ajuda minha mãe. Minha mãe tinha noventa e cinco anos né. 

J:  Ah  

RTC: É. 

J:  É verdade. 

RTC: Ela era muito idosa não fazia nada mais. 

J: Pra ajuda. 

RTC: Ela tinha o coração grande. Entendeu?  Então tinha que da banho. Ela não fazia 
nada mais. Ela não pegava nem mais um copo. 

J:  Entendi? Então conseqüências não trouxe nenhuma? 

RTC: Não.  

J: Na época de sua queda na verdade foi só pra ajuda  no auxilio de sua mãe. 

RTC: Minha mãe. 

J: Ta. E  como você lida com essas quedas? Como você lidou? É natural? 

RTC: Bem natural. Toma meu banho devagarzinho. 

J:  Não com essas quedas, com as quedas que você teve, como você lidou na época ou 
lida? Você acha... 

RTC: A eu acho normal. Quando fere assim o joelho, eu ponho pomada, eu  co.. como 
é.. remédio né. Esse polvedine. 

J: Polvedine. 

RTC: Vou me virando. Não tenho problema nenhum não. A me esqueci de um tombo 
também que eu levei. 

J: Pode falar. Não estamos  aqui,  to  gravando. Vamos lá. 

RTC: Foi no mês de maio. Dia oito de maio. 

J:  Agora? 
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RTC: É. 

J:  Ai ta vendo, mas próximo ainda. 

RTC: Vai fazer um ano. Eu tava aqui morando na casa de minha irmã, devido um 
problema lá do morro que houve. Vim mora no Barreto, mas eu tinha um mês na casa 
de minha irmã. Ai nomes de  maio foi o dia de minha mudança pra casa de minha irmã, 
pra minha casa aqui em Barreto. Eu levei um tombo machuquei muito isso aqui. Desta 
vez me machuquei. 

J:  O joelho? 

RTC: É , essa parte aqui.  

J: Ralou? 

RTC: Ralou e muito.  Entendeu? E Deus me ajudou, que eu era pra cair num barranco, 
mas eu quando eu vi que eu estava caindo, virei pra não machuca o rosto. 

J:  Torceu o corpo? 

RTC: Torci o corpo. Mas machuquei a unha do pé, ficou um tempão... 

J:  Quando você virou a perna... 

RTC: Isso. 

J:  ... o pé foi primeiro  no chão. 

RTC: É ai, ai o moço, ai o moço: que ajuda senhora?  Eu quero, não posso me levantar. 
Ai veio dois senhores me levantaram.  Ai disse assim: vira a senhora, ela esta como pé 
virado. Acho que ela torceu o pé. Ai consegui me levanta. Mas o sacudi a poeira e (ri).... 

J:  Foi embora também. 

RTC: Cabei... 

J:  Bola pra frente. 

RTC: Cabei de desce o morro. Ai fui pra Niterói, esperei minha nora que ela vinha pra 
me ajuda na mudança. 

J: Você não voltou pra casa?  

RTC: Não. Eu ia subi o morro outra vez. Cabei de desce. Ai meu marido tava cá 
embaixo me esperando porque ele ia.... tava com a chave da casa que eu ia mora, que 
ele ia me da, porque ele ia apanha a mudança lá na Alameda. 

J: Ham, ham. 
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RTC: E eu ia pra Niterói apanha minha nora que ia me ajuda na mudança.(ininteligível) 
uns problemas assim de dor nos ossos,  não posso pega muito peso. Ai ela ia me ajuda. 
Eu ainda fui pra Niterói espera ela. Entendeu? Com joelho ta lá machuca. Tava de 
bermuda né. 

J:  Tava sentindo dor? Algum desconforto? 

RTC: Só assim arde né. 

J:  Ardendo. 

RTC: É. E eu fiquei preocupada, porque eu sou diabética. 

J: A é. Ferida... 

RTC: Diabético não pode ... 

J: Não pode fica se machucando. 

RTC: Mas Graças a Deus, foi botando polvedine, foi botando polvedine, depois passei 
assim uma pomada, fiquei boa, não tenho nada. A unha agora que nasceu. 

J:  (ri)  

RTC: (gargalhada) 

J:  Tem um ano isso? Foi em maio? 

RTC: Vai fazer um ano. Dia oito de maio faz um ano. 

J:  Nossa Senhora ela sabe a data de tudo. É.. 

RTC: Oi (ininteligível)  

J:  Mas você tem medo de cai novamente. 

RTC: Não. 

J:  Tem medo? 

RTC: Não. Só tenho medo assim  de cair e quebrar o fêmur. Isso eu tenho. De levar um 
tombo e quebrar meu fêmur. Por causa de minha idade né. 

J: Então você tem medo em relação a fraturar o fêmur porque as conseqüências ... 

RTC: Isso 

J:  ... são piores né. 

RTC: São piores. 
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J:  Então quais são as providencias que a senhora toma atualmente pra prevenir uma 
queda? O que quê você faz agora para prevenir uma queda? 

RTC: Eu ando com cuidado né. Eu ando com cuidado na rua. Não olho mais pro chão. 
Presto atenção né. Procuro anda, controladamente não muito depressa. 

J:  Entendei. E você acha que...  (ininteligível) Você acha... como que o Projeto vem 
contribuindo... 

RTC: Olha porá mim... 

J: ... pra você? 

RTC:... ta sendo muito bom, porque eu andei uma época que quase não podia anda, por 
causa de meus joelhos. Foi por isso que eu fui para no Ortopedista. Porque eu tava 
andando assim... Então teve uma época.. 

J:  Assim como? Se escorando?  

RTC: Me empurrando, me empurrando. Entendeu? O corpo todo  doía. E atacou o 
joelho, atacou o pé, atacou tudo. Ai eu cheguei...  ai ele mandou toma remédios, 
fisioterapia, essas coisas e eu não melhorava. Ai um dia eu cheguei perto dele e falei: 
doutor  eu não quero mais que o senhor passe remédio pra mim. Ele disse porque dona 
Rita?  Porque esses remédios não tão fazendo efeito. Eu to cansando. Diclofenato eu já 
tomei não sei quantas cartela. Eu não to melhor em nada. Eu queria que o senhor 
mandasse bater chapa dos meus dois joelhos e dos meus pés. Porque eu não to 
agüentando andar. Porque eu curto muito a dor. Eu agüento dor. Eu só não... 

J: (falam juntas)Curte dor (ininteligível)  

RTC: Curto . Mas eu  agora ta doendo demais. 

J:  Passou do seu limite né? 

RTC: É , eu falei pra ele. Os outros deitam na cama pra dormir. Eu deito pra sentir dor. 
Se o senhor quer saber que eu sinto mais dor deitada do que andando doutor. Ai ele 
garrou na mesma hora ta. Passou chapa e tudo. Ai bateu e ai acusou, artrose no corpo 
todo e esporão, nos dois pés. 

J: Calcâneo.  

RTC: A minha filha ai é sapato com palmilha, é tênis. Ai botei tênis piorou a dor, eu 
tirei (ininteligível) não sabe que muitas coisa minha ainda.. 

J:  Ah. 
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RTC: ...ta encaixotada né Então ta lá. Só quando eu muda definitivo vou tira do lugar. 
Ai, ai eu falei pra ele né. Ai ele garrou e mandou bate aquela chapa.. aquele exame dos 
ossos... 

J:  Tomografia. Desitrometia óssea  

RTC: Isso. Eu bati. Tudo ele fez comigo sabe. Ele falou pra mi: dona Rita a senhora, eu 
disse assim: doutor.. eu falo pra ele doutor eu sei que eu to velha , eu sei que estas 
coisas é coisa de velho. Entendeu? Mas acontece que tem hora que a dor é demais. 
Entendeu? Quando eu digo que ta  doendo é porque eu to sentindo dor. Eu só não sei 
chorar por dor.  Não choro. 

J:  Espera ai. Então você concorda...  

RTC: Ai ele disse assim  

J: ... que as pessoas... desculpa eu vou pega isso que você falou ai. 

RTC: ta. 

J:  Disse que é coisa de velho? 

RTC: É. 

J:  É frase sua. 

RTC: Sei. 

J:  Tem uma frase que  diz os seguinte as pessoas da sociedade diz que, quem cai é 
velho. Você concorda com isso? 

RTC: Eu concordo, porque  a gente  com essa idade tem mais facilidade de cai. 

J:  Ta… Tem, mas pode ter  mais facilidade,... 

RTC: Mas não são todos. 

J: Diz quem cai é só velho. É velho que cai? 

RTC: Não né. Novo cai né , mas tem menos possibilidade né: 

J: Você acha? 

RTC: Eu acho. 

J: Ta. 

RTC: Entendeu? Então eu falei pra ele:  então doutor eu sei que o senhor pode pensar 
que eu to me queixando,   e tudo...  eu sei que essas  coisas da  mesmo em pessoa de 
idade. Mas sendo que agora esta doendo demais.   Eu vi que eu tenho. 
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J: É verdade. 

RTC: Entendeu? ai ele arrumou (ininteligível) direitinho . Ai foi aonde ele passou esse 
cálcio pra mim toma ,  eu comecei a melhorar  muito. Depois que eu fui pra Barreto, ai 
minha irmã descobriu isso aqui, ai  eu melhorei muito. Né, eu já tava fazendo 
caminhada , porque meu glicose subiu muito, foi a   600. Que quase morri. Eu vi a . .. 

J:  Seiscentos? 

RTC: Só eu. Eu fiquei  quase (ininteligível) 

J:  Imagino. 

RTC: Eu só não enfartei porque...   

J:  Ah. 

RTC: Não falando mal   

J: Não claro. 

RTC: Na hora da refeição,  eu tava almoçando né.. eu tava sentido esticamento na boca, 
mas aquela luta de mudança eu não tava vendo... 

J: Acaba ... é  

RTC:.. entendeu? O que estava se passando comigo. Ai  eu botei o almoço, comecei a 
almoçar, minha irmã tala até lá em casa me ajudando né. Foi me ajuda. Ai eu senti 
assim vontade de ir ao banheiro. Falei: (ininteligível) daqui a pouquinho, ai a boca 
enchendo d’água, enchendo d`água, ai eu não agüentei . Eu sou difícil de bota coisa pra 
fora, muito difícil. As vezes eu guento coisa na garganta e não sai.Ma si vu... 

J:  Vomitar 

RTC: Foi  até na pia do banheiro porque não tinha como levantar mais. Ai eu sai do 
banheiro (ininteligível) falei pro meu marido, olha eu  quero ir no pronto socorro. Ele 
porque: esta sentindo alguma coisa? Eu não to sentindo nada,  mais eu não to bem. O 
que aconteceu comigo agora não é normal. Eu quero ir. Ai quando chegou lá. 
Quinhentos e setenta e sete de glicose. Quer dizer seiscentos né. 

 J:  Com certeza. Ai quando você veio pro Projeto, associado ao cálcio... 

RTC: É. 

J:  ... a caminhadas.. 

RTC: Ai melhorei muito. Todo mundo achou que eu melhorei cem porcento quando 
passei a fazer exercícios. 
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J:  Quais foram as melhoras que você viu no seu corpo assim? 

RTC: Tudo, tudo. As minhas juntas.. 

J:  Força nas pernas?  

RTC: Nas juntas, no joelhos, nunca mais senti dor nos joelhos, entendeu? Só esse tombo 
agora foi que me ofendeu as (ininteligível)  

J: Ta, ta bom. É pra finalizar Rita. É.. você quer falar alguma coisa ou deixar um 
recado?  

RTC: Não eu estou bem. To gostando muito do Projeto, entendeu... dos professores. São 
muitos bacanas. Rafael aqui é, é o chefe nosso , é nosso chefe, muito querido pela turma 
e quero agradecer a vocês. Muito prazer em conhecê-la, obrigado pela entrevista. 

J: Obrigado pela contribuição, eu que agradeço ta Rita. 

RTC: Deus que te de muita saúde muita paz, que você consiga tudo em tua vida. 

J: Ta bom obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

220 

Entrevista 12: Participante: Onze horas 

Idade: 71 anos 

J: No período compreendido entre o ano passado até o momento você teve alguma 
queda? 

MG: Graças a Deus não. 

J: Nenhuma.  

MG: Não. 

J: Tá, Agora, resgatando quedas mais antigas, 5 anos , 10 anos, 20.....Pode falar sobre as 
quedas? 

MG: Não, Não, ano passado em Janeiro, teve um ano de..........tive uma queda na rua, 
mais felizmente eu cai e apoiei com as mãos, fiquei só com s mãos vermelhas, ardendo 
mais GRAÇAS A DEUS não teve problema nenhum, e também uma vez eu cai lá no 
Horto, e isso deve ter uns 3 anos, também DEUS me protege muito, que e eu sempre 
coloco as mãos né, e colocando as mãos você apara o corpo e não me aconteceu nada. 

J: Mais alguém te ensinou ou é só questão de reflexo? 

MG: É reflexo mesmo. 

J: Reflexo. Então tá, no ano passado, aonde foi o lugar que você caiu? 

MG: Aqui na Guimarães N. n 93. 

J: Desculpa eu não conheço, não sei aonde fica? É rua? 

MG: Aqui no Prédio do Colégio Enrique Lage. 

J: Foi na calçada? 

MG: Foi na calçada, tinha altos e baixos, eu tropecei e cai. 

J: Então você esta me informando que o problema era na calçada, calçada mal 
conservada. 

MG: É. 

J: E você tropeçou, caiu, você sabe o motivo? 

MG: Não, não me lembro, eu acho que eu tropecei, não me lembro, certo o que foi. 
Acho que foi sim, ali é cheio de buraco, a calçada ali é horrível, né, então eu cai 
justamente ali. 
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J: Em algum momento, não levantou o pé totalmente, e pum, bateu,topou com o pé, e 
pode ter caído?! 

MG: É também pode ser, né, e lá no horto também, eu ralei um pouquinho joelho, mais 
também amparei com as mãos e mais não foi nada demais. 

J: Mais no Horto o chão era reto (liso)? 

MG: Não, o chão era reto. 

J: Mais no Horto você sabe o motivo do porque caiu, ficou tonta? Ou... 

MG: Não, não fiquei tonta, não sei se eu tropecei em alguma pedra. 

J: Então, você não sabe o motivo, mais caiu. 

MG: Mais cai, GRAÇAS A DEUS. 

J: Tá e nessas duas quedas, teve alguma gravidade? 

MG: Não, GRAÇAS A DEUS não. 

J: Só vermelhidão.......nem ralou. 

MG: A primeira só ralou o joelho um pouco. 

J: A da calçada? 

MG: Ah sim, sim a uns anos atrás...... 

J: Não mais vamos voltar lá, peraí, não vamos enrolar as informações. A do Horto 
também não te deixou seqüela nenhuma... 

MG: Não. 

J: Foi só aquela batida, pancada......... 

MG: Não, fiquei com o joelho vermelho só. 

J: Não precisou de cuidados hospitalares?  

MG: Não. 

J: Só se levantou e bateu a mão? 

MG: Só. 

J: O cuidado caseiro? Teve que em casa ainda passar um remédio? 

MG: Quando cheguei em casa eu limpei com álcool e depois coloquei um mercúrio. 

J: Só? 
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MG: Só. 

J: Agora, a outra queda que você se lembrou, vamos lá? 

MG: Eu não me lembro quanto tempo tem.... 

J: Mais ou menos? 

MG: Eu cai na rua, eu estava até com uma calça de linho, bege, que eu gostava muito 
dessa calça, a queda, a queda foi forte que eu rasguei a calça. 

J: Bateu com o joelho a ponto de rasgou a calça? 

MG: Rasgou a calça, ai também ralou o joelho todo, mais não aconteceu nada. 

J: Essa queda também não precisou ir ao hospital? 

MG: Não, não. 

J: E essa queda foi aonde, local? Essa que você cai? 

MG: Foi em São Gonçalo. 

J: Aonde, local, calçada, asfalto?  

MG: Calçada, perto do Unibanco que agora é Itaú. 

J: Tudo bem, mais a calçada estava mal conservada? Você sabe porque cai lá? 

MG: Não, não também não sei. 

J: Esbarrou em alguém? 

MG: Não, não. 

J: Quando viu já estava no chão? 

MG: Com certeza, tem outra, mais ai não foi culpa minha eu estava dentro do ônibus, 
um cara maluco passou na frente dele, ele também não teve culpa, e deu aquela freada, 
eu estava naquele banco dos idosos, no segundo banco, próximo dos idosos? 

J: Aquele que não tem proteção na frente? 

MG: É, que eu nunca mais sentei naquele banco. Eu cai, e fui parar ali em baixo no 
degrau. 

J: Nossa. 

MG: Mais eu sou uma filha tão abençoada por Deus, que o motorista ficou preocupado 
e me levou para o pronto socorro né, mais eu não quebrei nada, não machuquei nada, eu 
cheguei lá, fiquei muito nervosa é lógico, porque se a porta esta aberta? Né, eu cai lá 
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embaixo, mais Deus é muito bom, e eu sou uma filha amada de Deus e ele sempre me 
protege. 

J: Você é católica? 

MG: Sou Católica apostólica, praticante. 

J: Então tá, deixa eu lhe perguntar mais uma coisa, você lembra se antes de uma dessas 
quedas você tomou algum tipo de medicamentos? Que possa ter interferido 

MG: Não.  

J: Não? E agora você toma algum tipo de medicamento? Quais São? 

MG: Eu tomo muitos agora, há muitos anos eu tomo Puran T4 (tireóide) e tomo cálcio, 
porque eu tenho artrose, artrite, eu falei para Rafael, bico de papagaio, osteoporose, 
hérnia de hiato, tudo quanto é tipo, e Obrigada Senhor. 

J: É não vamos reclamar... 

MG: Não reclamo, meu marido ainda falou você tem todo esse problema e ainda 
agradece a Deus, eu tenho esse problema todo, mais eu tenho minha vida, eu cuido Dele 
e ele cuida de mim, e eu tenho que agradecer a Deus. 

J: É tem muita gente pior que agente. 

MG: Eu olho para trás, eu falo para ele, então eu só tenho que agradecer a Deus, eu vou 
ficar reclamando: Ah meu Deus.......... Não, eu fiz agora eu densitometria e melhorei na 
artrose, cai um pouco di...........como se diz? 

J: A densidade do osso melhorou? 

MG: É melhorou, cai.......... 

J: Caiu? 

MG: Não eu ganhei, eu fiz a densitometria e ganhei massa óssea. 

J: Massa óssea. 

MG: Eu ganhei graças a Deus, eu tomo cálcio. 

J: E dentro de casa você já caiu? 

MG: Não dentro de casa não. 

J: Em nenhum cômodo? 

MG: Não, não, graças a Deus não. 
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J: Bom, é, mais como você percebe a sua queda, qual era o real motivo, o que você 
estava fazendo, caminhar na rua, na calçada... era perigoso, o local?  O local favoreceu 
para a queda? 

MG: Não, o local favoreceu para a queda, é porque também né, Jéssica, aquele medo 
que você vai ao médico, a senhora não pode cair, a senhora tem que evitar de cair, então 
você fica caminhando, já com aquilo na cabeça, com o medo de cair, aí com quanto 
mais medo você tem, aí você cai. 

J: Então, eu pergunto, você esta me afirmando que tem medo de cair? 

MG: Eu tenho medo de cair. 

J: E esse medo de cair, você já trás desde a adolescência ou isso você foi construindo 
com os médicos, vendo outras pessoas cair? Como é que foi? 

MG: Não, quando eu descobri que tinha osteoporose, eu fui ao médico, o médico: a 
senhora não pode cair, a senhora tem osteoporose, já tem idade, quebra o fêmur, vai 
precisar ficar na cama e vai a outro médico, a senhora tem que evitar de cair e aquilo 
fica na sua cabeça, aí agente anda na rua, olhando para o chão com aquele medo, com 
aquela coisa, mais, essas poucas quedas que eu tive, eu tenho que agradecer ao papai do 
céu por esse céu lindo, azul maravilhoso, céu de brigadeiro como diz o Padre Marcelo. 

J: Então, não houve ferimentos graves, você não precisou se internar, não precisou de 
atendimento hospitalar, nada disso. 

MG: Não. 

J: Não fraturou nada? 

MG: Não. 

J: Você me falou sobre o medo de cair, então, a construção desse medo, ela veio através 
da informação dos médicos e você passou a ficar preocupada com as conseqüências? 

MG: É com certeza. 

J: Do que isso poderia causar para você. 

MG: Certo. 

J: Então, seu medo passou a ser construído através de terceiros 

MG: Com certeza. 

J: Não porque viu outras pessoas caindo? 

MG: Não, não. 
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J: O que você sentiu quando caiu? Qual o sentimento? Você me disse que tem o medo 
construído, mais tem outros sentimentos, além da dor, desconforto, outros pensamentos 
passaram na sua cabeça, nessas suas quedas ou você só caiu no automático, cai e 
levantou e sai andando? Será que fraturei, será que eu me machuquei? Vou depender de 
terceiros? Esses pensamentos assim. 

MG: Não, não, eu vou dizer a você, eu sou uma filha amada de Deus, sou católica, a 
Nossa Senhora, não sei se você é católica, evangélica, mais nosso Deus é uma só, mais 
a Nossa Senhora, é uma só, eu me chamo Glória, mais a Nossa Senhora das Graças, não 
sei por que minha filha, mais se eu vou dar uma queda “Minha Nossa Senhora das 
Graças” e Nossa Senhora das Graças me protege toda vez que vou cair, “Minha Nossa 
Senhora das Graças”, eu cai e não acontece nada. Graças a Deus. 

J: Perfeito. 

MG: Você tem um sorriso lindo!rs. 

J: Obrigada. No seu ponto de vista, agora, você já me afirmou que tem medo, então que 
influência ou interferência o medo de queda tem na sua vida?  

MG: Interferência? 

J: Você deixa de fazer alguma atividade por causa dele? Ou ele não? 

MG: Eu comecei a fazer Hidroginástica há uns 3 anos atrás em São Gonçalo, o médico 
me recomendou, o ortopedista. O que acontecia, pessoas mais idosas que eu, porque eu 
não uma idosa, eu sou uma jovem senhora. A professora era novinha como você e 
mandava todo mundo correr, e eu que já estava com aquele medo de correr... 

J: Medo de cair dentro da água? 

MG: É, medo de correr, aí o que, que acontecia todo mundo corria e eu ficava andando, 
aquilo, me deixou com vergonha, pô, eu sou a mais jovem e pessoas mais idosas 
conseguem, eu falei com a professora e coloquei aquelas meias com trava, e eu usava a 
meia, era aquele medo de cair, eu sai da hidroginástica. 

J: Engraçado, porque você já estava dentro d´água e se você caísse, seria na água 
mesmo.....Mais mesmo assim te atrapalhou? 

MG: Me atrapalhou. 

J: O psicológico? 

MG: É tudo é da cabeça, estava me fazendo bem (hidroginástica) mais só fiz 2 anos. 

J: Pra quem tinha medo até que você fez bastante. 

MG: É. 
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J: Então você restringe algumas atividades. 

MG: Sim. 

J: E dentro de casa você deixa que fazer alguma coisa por causa do medo? 

MG: Sim, eu deixo de sentar na escada, sentar no alto, trepar no banquinho, eu tenho 
uma samambaia, que eu falo que ela é minha princesa, e para molhar ela eu seguro na 
cadeira, subo devagarzinho, com medo, me amparo, coloco a mão nela, na cadeira, eu 
tenho medo, eu tenho muito medo. 

J: Mais todas essas atitudes, segurar, apoiar, enfim, é tudo base nas informações dos 
médicos? 

MG: Sim. Eu moro no segundo andar, meu prédio não tem elevador e eu sou incapaz de 
descer normalmente, sem me apoiar. 

J: Quando você era mais nova, você tinha medo de fazer essa coisas? 

MG: Não. 

J: Nenhum? 

MG: Não. 

J: Você acha que essa influência, não só influência, acaba sendo uma influência porque 
nas suas ações você modifica, mais é informativo do médico, tem que ser feito mesmo e 
eles estão certos, mais você acha que essas informações trouxeram alguma influência 
negativa ou positiva?  

MG: Ah, negativa, porque eu tenho medo, na igreja mesmo, por exemplo, aonde não 
tem corrimão, as idosas apóiam na parede, e eu vejo tantas idosas que sobem direto e eu 
tenho medo, isso não me sai da cabeça, eu não consigo subir assim, no meu prédio eu 
não consigo subir ou descer sem segurar no corrimão, tenho que segurar firmando. 

J: E você vê alguma coisa positiva? Porque eu estou entendendo, se não for isso você 
me diz, eu estou entendendo que esse medo que você criou, desculpa, que foi te 
passado, quer dizer com as informações que foram te passada, você criou um medo ou 
receio de realizar certas atividades em função das consequências? 

MG: Hum, hum. 

J: Mais ou mesmo tempo isso causa um bloqueio em você? 

MG: É. 

J: Então, isso seria algo negativo? 

MG: É, é verdade. 
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J: Tem alguma coisa positiva nessas informações então, se tem? 

MG: Não estou entendendo. 

J: Eles te informaram, você deixa de fazer algumas atividades por causa das 
consequências e você acha isso negativo, porque você saiu do grupo por causa do medo, 
coisa e tal.  

MG: É. 

J: Positivo, por exemplo, eu poderia dizer assim, ah mais se ele não tivesse me alertado 
eu poderia ter caído de novo e isso poderia ter me causado mais problemas. Certo? 

MG: Certo. 

J: Não, mais eu não posso numa entrevista colocar palavras na sua boca, você tem que 
me dizer por isso eu estou lhe dando exemplo. 

MG: Eu acho que se os médicos não tivessem colocado isso na minha cabeça, eu não 
teria esse medo de subir numa escada e descer e subir numa cadeira. 

J: Então, as informações deles (médicos) influenciando mais para um lado negativo do 
que positivo? 

MG: Com certeza. 

J: É. 

MG: É. 

J: Essas quedas que você teve, elas trouxeram algumas conseqüências para você ou para 
sua família, dentro de casa, teve que ser feito um rearranjo familiar? Teve que mudar 
alguma coisa dentro de casa? 

MG: Não. Não. 

J: Tranquilo, né? 

MG: É. 

J: Como que você lidou ou lida com as questões das quedas? 

MG: rsrsrsrsrsrs 

J: Bom, na verdade você já até me respondeu, que na época você caiu, levantou passou 
um mercúrio e estava tudo certo. E como você lida hoje com essas conseqüências? Não 
foram grandes as consequências, mais hoje você não realiza algumas atividades, por 
causa delas. 

MG:... por causa do medo. 
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J: Por causa do medo, então, eu posso dizer que você deixa de fazer algumas atividades, 
é assim que você lida, né, uma defesa do seu corpo. 

MG: É aquela preocupação, que tenho. 

J: Preocupação em realizar, é assim que você lida? Tem medo de cair novamente? 

MG: Não eu não vou cair. Rsrsrs, não, tenho sim. 

J: Nãoooooo? Se você dizer que não, é não, você tem ou não tem? 

MG: Não. Tenho não. 

J: Anda bem? 

MG: Ando. 

J: Então, quais as atitudes que você atualmente toma para evitar uma nova queda? 

MG: Eu tenho preocupação, precaução, andar na rua olhando para ver se tem buracos, 
eu não corro na rua quando vou atravessar, quando eu vejo que não dá, eu tenho medo 
de correr, de cair, no sinal, eu espero o carro parar para ver se dar, porque senão eu vou 
ter que correr e posso cair, tudo é a queda, tudo é o medo, e esse medo tem que... 

J: Mais lá em cima você me respondeu que não tem medo de cair novamente? 

MG: Não, eu tenho medo, eu falei que eu não tenho medo de cair? 

J: Falou. 

MG: Assim, eu vou atravessar a rua, eu tenho que correr, eu tenho medo de cair, eu 
tenho medo. 

J: A sociedade diz que quem cai é velho! Você concorda com essa frase? 

MG: Eu não, porque eu não sou velha, e não vou ser nunca, sou uma jovem senhora. 

J: Então, mais você acha que quem cai é velho? 

 MG: Não, não, não acredito, tantas pessoas que caem e são mais jovens. 

J: Você quer deixar algum recado ou uma frase, em relação as quedas? 

MG: Não, eu só tenho que agradecer a Deus, que as quedas não me deixaram nenhuma 
consequência grave.  

J: Você acha que o projeto contribuiu ou não, para sua melhora? 

MG: Muito, muito mesmo para tudo, eu tenho assim, mais firmeza, eu tenho...agora 
mesmo eu falei com Rafael, isso aqui faz bem para tudo, para a alma, para o corpo, para 
a cabeça, para tudo, o projeto é muito bom. 
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J: Você acha que ele também te ajuda no seu medo? 

MG: Ajuda. 

J: Porque, tem muitas orientações, né! 

MG: Tem, tem. 

J: Como levantar o pé, por exemplo. 

MG: Ele explica tudo, direitinho como tem que fazer, como se abaixar, o projeto é 
muito bom, é nota dez. 

J: Então, obrigada pela sua contribuição na pesquisa. 
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Entrevista: 13 Participante: Orquídea 

Idade:76 anos 

J:  Então bom dia, nos vamos entrevistar agora. Ester da Silva Bastos. Certo? 

ESB: Certo. 

J: setenta e seis anos. Correto? (ri) Então Ester, entre o período do ano passado até hoje, 
você teve alguma queda?  

ESB: Eu tive o ano passado. 

J:   Ano passado? 

ESB: É. 

J:   Aonde você caiu? 

ESB: Eu cai no quintal de casa, estendendo roupa.. 

J:   Estendendo roupa? 

ESB: É. Ai eu fraturei o joelho, fui ao Ortopedista ele me deu dez seções de .... 

J:   Fisioterapia. 

ESB: ...Fisioterapia. Ai eu fiz. AI voltei ele me deu mais dez. Ai eu fiz. Ai melhorei. 

J:   Você sabe porque você caiu? 

ESB: Eu tropecei, num tijolo e cai. 

J:  Então, mas você acha que isso que você estava fazendo era perigoso? Tem algum 
perigo? 

ESB: Não, não tem perigo não. Num local assim, com tijolo assim, ai tropecei nos 
tijolos e cai.  

J:   Bateu com o joelho no chão? 

ESB: É. 

J:   Você acha que a queda foi por causa de atenção sua, ou você não tinha vista, ou  
talvez  seu pé não tenha levantado? Você sabe o que ocasionou a queda? Você sabia que 
tinha tijolo? 

ESB: Sabia. 

J:   Ah. 
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ESB: Eu tenho que foi falta de atenção, né. 

J:   Você se distraiu? 

ESB: Me distrai e escorreguei. 

J:   Escorregou. Ta. Então você foi pro hospital? 

ESB: Uma Clínica. 

J:   Uma Clínica. Fez raio X? 

ESB: Fiz raio x, ai deu água no joelho. 

J:  Ah, não chegou fraturar nada? 

ESB: Nada. Só deu água. Ai o Ortopedista marcou, fui tirou duas ampolas d`água do 
meu joelho. Até esta data não tive mais nada. 

J:  Que bom né. Todo mundo diz que melhora. Costuma melhorar mesmo depois que 
faz a pução. É esta foi a queda mais grave que você teve durante sua vida? 

ESB: Foi. Depois eu descendo lá em casa tem uma descidinha né.... 

J:  Depois você diz, depois dessa? 

ESB: Depois do joelho. 

J:   Assim, Durante o ano ainda? 

ESB: É. O ano passado. Ai eu cai na ladeira, torci o pé assim fraturei o tornozelo. 

J:  Torceu pro lado. A... você fraturou o tornozelo? 

ESB: O tornozelo é,ai... 

J:   Uma  parte, duas parte? 

ESB: Eu sei que fraturou né. 

J:   Ta. 

ESB: Ai ele bateu raio x, deu né. Ai botei aquela bota. 

J:   Fraturou ,mas não teve cirurgia de placa, parafuso? 

ESB: Não ele só receitou aquela bota. Bota até aqui. 

J:   Hum hum. 

ESB: Ai eu comprei lá mesmo na Clínica. Ai  botei aquela bota, dias. Ai depois fui lá 
tira. 
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J: Mas não podia se mexer? Tinha que fica em casa paradinha? 

ESB: Não podia andar, com a bota podia andar. 

J: Ah é? 

ESB: É. Inclusive fui até um casamento de bota (ri). 

J: Botou um vestido longo, tapa. 

ESB: Uma bota só. Ai em quinze dias melhorei. Voltei lá, ai melhorei. 

J: Tirou outro raio x? 

ESB: Ai o raio x .................................................... 
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Entrevista: 14  Participante: Begônia 

Idade:64 anos  

J: Maria do ano passado, do ano passado pra esse ano até hoje, do dia de hoje, você 
teve alguma queda? 

MJFO: Não, não tive queda não. Mas eu tenho um problema,  que as vezs de noite eu 
sonhando, eu já cai da cama. 

J: Mas não é sonâmbula ? 

MJFO: Não, não só sonâmbula não, mas já cai da cama. Não sei porque, do nada eu cai. 
Até fiquei preocupada com o vizinho embaixo né. Até porque.... 

J: Do barulho? 

MJFO:  Leva um tombo de madrugada. É. 

J: Você mora sozinha?: 

MJFO: Eu moro sozinha. Mas não foi coisa assim preocupante não. Entendeu? 

J:  Absurdo. 

MJFO: É. Não me machuquei não. Meu problema é que eu tenho medo de cai. 
Entendeu? E fratura alguma coisa. Então eu me cuido muito. Na hora de dormir, já 
encostei a minha caminha assim, pra proteger , o colchão ta mais largo. 

J: Já que você já falou ai que você tem medo de cai. 

MJFO: Eu tenho medo. 

J: Porque você tem medo de cai? 

MJFO: Eu tenho problema de osteoporose né. Você sabe. Então eu com a minha idade, 
se tive um problema de uma fratura, fica mais difícil né. 

J: Ta mais, você já teve outras quedas? 

MJFO: Não, não. 

J:  Nunca teve quedas? 

MJFO: Queda de criança né. Mas nunca tive queda assim de parar em pronto socorro, 
nada disso. 

J: Não ta. Mas na rua teve alguma queda? 

MJFO: Não, não. Mas ameacei a desmaiar na rua por causa de minha gravidez. 
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J:  A ta. 

MJFO: Mas isso foi problema da minha gravidez. 

J:  Ta. Mas essa atenção que você tem pra não cair ela é em função de que? Da 
orientação dos médicos? Ou sua própria visualização de vida.... 

MJFO: Minha. 

J:  ... das coisas que acontece? 

MJFO: Minha. Até porque até na dança de salão eu dei uma parada. 

J: A você faz dança de salão? 

MJFO:  Faz dois anos e meio. Ai quando começou aquelas danças mais..... 

J: Agitadas? 

MJFO: …..agitadas eu dei uma parada. Entendeu? Ai entrou a gripe suína no meio. Ai 
eu parei tudo. Mas eu gosto de dança. Eu danço com cuidado. Mas não danço seguido, 
eu danço um dia ou ouro. 

J: Então você ta afirmando pra mim que você restringe algumas atividades..... 

MJFO: É, é. 

J:  ... por causa do medo de queda? 

MJFO: Medo de queda. Entendeu? As vezes tem exercício.. por exemplo exercícios  
mais  agitados música mais agitadas, eu restrinjo. Tenho medo de cai. 

J: Então mesmo sem ter tido uma queda.... 

MJFO: Séria, mas eu vejo a dos outros, por isso... 

J: Então foi isso que eu quis dizer. Então a influência  d vê ... 

MJFO: É o que acontece. 

J:... as conseqüências  

MJFO: Até porque eu moro sozinha. Não é porque eu moro sozinha. Não é por nada 
não. È porque eu quero ter a minha vida só. Sempre fui assim só. Minha filha ta casada, 
não quero interferir sabe. Acho que cada um deve ter seu cantinho né. 

J: Com certeza. 

MJFO: Eu moro perto. Ela ta sempre me dando atenção dia e noite. Ela sempre liga, 
duas, três vezes por dia. Entendeu? Eu tenho minha vida toda montada. Até porque.... 
meu medo, meu medo é justamente cai a noite. 
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J: Entendi. Você acha.....Você toma algum tipo de medicamento? 

MJFO: Não. Eu tomo Fluir, que eu tenho problema crônico de ...  

 J: Toma?  

MJFO: ... bronquite. 

J: Fala mais alto. 

 MJFO:  Fluir....  

J: Fluir?   

MJFO : É 

J: Só? 

MJFO: É. Só Fluir. 

J: Pra pressão? 

MJFO: E agora to tomando eu to tomando ... como é o nome? Cal.... né aquele .  

J: Cálcio? 

MJFO: Cálcio D. Agora vou voltar aos médicos, porque  eu tenho muitos (ininteligível). 
E tenho..... Tenho um monte de médicos por ai. Vou fazer um Checap né (ininteligível).  
Pra vê  se tenho necessidade de outros, de outros medicamentos. 

J:  Ta. 

MJFO: E agora eu vou voltar... eu ia faze  esteira, não foi necessário. Pelo menos  até o 
final do ano a vaga, vaga. Mas vamos vê  o que eles vão passa. O que tem necessidade. 

J:  Entendi. Então como você não teve queda, mas você me afirma que você tem 
muito medo em função das conseqüências que você vê nas outras pessoas. Né? 

MJFO: É. 

J: É sua queda então é dentro de casa. No quarto. 

MJFO: É mas eu tive... 

J:  É sonhando.Caindo da cama 

MJFO: .....é da cama. Sonhando não sei porque. Eu sonhei derrepente que tava caindo. 

J: E caiu mesmo? 

MJFO: E cai mesmo. Ai foi que eu cai com vontade. Impressionante isso. 
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J: Na sua casa então tinha tapete? Você modificou alguma coisa dentro de sua casa 
então? 

MJFO: Não, não.... eu não tinha tapete no quarto. O problema e que eu tirei o tapete, 
quando via todo mundo fala que tapete não sei o que, não sei o que.... ai eu fui tirando 
tudo. 

J:  Ah. 

MJFO: Tirei os tapetes todos de casa. 

J:  Então você modificou as coisas dentro de casa.... 

MJFO: Modifiquei. 

J:  ..... pelas coisas, pelas informações... 

MJFO: É. 

J:  .... que, que as pessoas traziam? 

MJFO: Eu só deixei um tapetinho no banheiro. Mas bem encostadinho no box  porque 
eu saio de lá, que  ta úmido né. Pra não ir pra sala.Tinha madeira. 

J:  ah. 

MJFO: Madeira laminada. Aquilo fica marca de pé. 

J:  Ham, ham. 

MJFO: Ai eu deixo ali, fico ali me seca meu pezinho bem. Ai pego meu chinelinho, 
pego meu tapetinho boto la pra seca . Ai eu ando normalmente. Mas tirei tudo. Na 
cozinha botei anti derrapante. Na pia atrás da pia. 

J:  Você foi adaptando tudo dentro de casa? 

MJFO: No fogão. É. Coisas assim que eu posso coloca, eu coloco né, porque se não, 
minha filha, eu tenho medo. Até  porque eu sou muito levinha né. Qualquer coisa se eu 
não me cuidar... (ri) 

J: (ri) Boba. 

MJFO: É sério.Sou muito levinha, você ta vendo. 

J: Então não houve nenhum ferimento grave? 

MJFO: Não, não. 

J: Nenhuma fratura? Nunca se hospitalizou? É , em seu ponto de vista então, Qual a 
interferência ou influencia que a queda teve em sua vida? 
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MJFO: A meu Deus eu nem sei. Eu tenho medo... pra mim o medo que interfere nisso 
ai.Pelas coisas que eu vejo né.  Então sempre que... sempre que vejo assim uma queda, 
eu vou observar o que quê foi, porque eu tenho medo que aconteça comigo. Porque  a 
gente só se preocupa com os outros. Claro que pode acontecer com a gente também. A 
gente tem que ta prevenida pra isso. Eu tinha muito medo quando eu tinha problema de 
catarata, que eu não enxergava direito. Tinha medo. (ininteligível) Mas Graças a Deus... 

J: Operou? 

MJFO: Abaixo de Deus minha Nora é mais tranqüila (verificar) 

J:  Com certeza. Você acha que então as quedas trazem conseqüências.... as 
conseqüências da queda elas trás conseqüências negativas, ou positivas, ou os dois, ou 
nenhumas dos dois. 

MJFO: Negativa ela sempre trás  né, agora não é pro isso que a pessoa vai deixar de 
viver se acontecer uma coisa dessa. A pessoa tem que esta precavido sempre, no menor 
número possível. É a melhor maneira que... 

J:  Sei. 

MJFO: Acontece, acontece a queda você tem que se trata, não deixa passa porque 
aconteceu uma queda, você bate em algum lugar também e acha que.... a ela bateu 
aqui... bateu no meu pé.  As vezes uma coisinha de nada.  Entendeu? Influencia muito. 
Bate num  lugar sério ali, ou então você sente que machucou alguma coisa e você não 
vai no médico. Isso ai .. pode ter uma fissura lá dentro. Pode até agravar futuramente, 
não se sabe. A gente não sabe. Entendeu? Não sabe 

J:  Com certeza. Então quais são as atitudes, mesmo sem ter caído, mas afirmando 
ser uma pessoa com muito medo de cair. Quais são as atitudes.... na verdade você já 
falou muitas ai, que você toma hoje para preveni as quedas? 

MJFO: Não ando correndo. Entendeu? Eu não ando (ininteligível) vou fazendo tudo 
dentro do possível. Porque, até porque por causa da minha bronquite né. Não posso 
correr porque eu fico com falta de ar né.Isso é uma das coisas que eu tenho medo. Por 
causa se eu cai, eu não, eu não tenho nem o que fala, porque eu vou fica nervosa, com 
falta de ar, agitada, eu não consigo nem fala. Eu ando normal na rua. Eu não procuro 
correr. Se tive alguma confusão, alguma coisa eu saio de perto. Não tenho nem 
(ininteligível)  

J:  Querer saber. 

MJFO: É.  Porque tiro essas coisas ai a gente não espera né. Então mas eu não corro eu 
saio de perto. Quando vejo, tento sai mas sem correr. Entendeu? 

J: Entendi. Tem uma frase que diz o seguinte: A sociedade diz que quem cai é velho. 
Você concorda com essa frase? 
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MJFO: Eu não. Não concordo mesmo. Você não pode cai. Voce pode caide jeito 
maneira... pode não ta bem alimentado e te um desmaio e cai né. Sai de casa correndo 
pro trabalho, vai embora, quando chega no caminho cai. Isso é normal, então tem que se 
cuida. Se quebra alguma coisa tem que se cuida. 

J:  O negócio e não quebra o osso. 

MJFO: Tem muita gente que não tem uma alimentação correta né. Nunca teve ai depois 
de adulto começa a fazer certo esforço, vai da diferença. Também tem isso né. Criança, 
essas criancinha que não tem condições , quase não tem condições, são criadas sem 
vitaminas e cresce um adulto que tem que se cuida. 

J:  Com certeza. É só pra finalizar. Você acha que o projeto contribuiu , ou não 
contribuiu pra sua melhorar ou não? 

MJFO: A muito, muito ,muito. Eu fazia no Horto, mas pra mim eu senti que não estava 
me fazendo bem, justamente se era pelo excesso de medo que eu tenho né. Que adianta 
eu sai , eu  lá com tonteira, ficava com medo de cai. Ai começava a me da dor de cabeça 
e eu senti que minha pressão estava subindo. E os exercícios lá, são exercícios que pra 
minha idade não convém. 

J:  Agitados? 

MJFO: Eu sempre fui, eu sempre fui muito agitada, eu gostava de passear, de correr, 
Entendeu? Não sentia medo de nada, mas a gente vai chegando a conclusão que tudo 
tem seu limite né. Sua idade, sua hora. Então eu não me sinto velha, mas eu tenho que te 
meus limites, eu não posso querer me comparar com uma garota de quinze anos. 
Primeiro porque eu não faço atividades, como deve ser feitas, né. As pessoas podem ter 
um  perso.....  

J:  Personal? 

MJFO: É. Certo. Ai acompanho tudo direitinho. Eu não tenho condições pra isso. Ai eu 
faço de acordo com aquilo que eu posso. Ai eu não estava me sentido bem, não que eles 
não aplique... acho que eles aplicam até bem demais. Eu é que não alcanço. Então eu 
sai. Quando  abriu aqui minha filha, a matrícula (inteligível) pra ir a médico, pra fazer 
meu curso também já pra ativar os neurônios, porque também precisa exercitar os 
neurônios. né? 

J:  É bom que você  tem todo essas informações né? 

MJFO:É 

J: É bem (ininteligível) 

MJFO: Eu tava fazendo espanhol,  Parei agora porque ando com muito medo dessa rua 
aqui de trás. Era muito deserta,  eu saia cinco e meia mais ou menos. Dia de sexta feira 
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quase não tem ninguém sai os alunos, fica tudo deserto. A poucos dias  eu levei um 
susto ai com  um carro parando pra pedi informação, eu fingi que não estava 
entendendo, voltei pra dentro. 

J:  Pro colégio.. 

MJFO: E eu fiquei com medo. Não tem necessidade também, eu to aprendendo 
justamente pra... 

J:  Memória? 

MJFO: Pra memória. Ai eu tranquei a matrícula, mas eu estava fazendo espanhol e 
informática. Entendeu? (ininteligível) gringos lá,  ai eles estavam falando, eu tentando 
entender, porque eles falam muito rápido né. 

J:  É. 

MJFO: Mas eu consegui entender alguma coisa. 

J: É legal. isso acontece. 

MJFO:  (ininteligível)  minha filha. Ai ele falou.....ele fez sinal... ai eu  entendi. 
Agradeci né.  Fez sinal (ininteligível) Ai ele ... Oooo... Mas essas coisas assim a gente 
faz. A pessoa faz porque gosta né. 

J:  Se manter viva. Com certeza. 

MJFO: (ininteligível) 

J:  É verdade. 

MJFO: Antigamente  turista (ininteligível) fala um pouquinho, pelo menos assim , uma 
resposta, um bom dia , boa tarde né. 

J: Com certeza. Então ta Maria Agradeço. 
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Entrevista: 15  Participante: Maria da Glória O. de Carvalho - Lírio 

Idade:67 anos 

J: Bom, dia Maria da Glória, vamos iniciar a entrevista com a seguinte questão: No 
último ano até o momento atual, a senhora teve alguma queda? 

M: Não, nenhuma. 

J: Então, vamos resgatar anos lá atrás, 5, 10, 20, 30, 40 anos, você teve algum tipo de 
queda? 

M: Tive. 

J: Vamos falar sobre ela então. 

M: Foi só um escorregão que eu levei num sítio. 

J: Escorregou.... 

M: Escorreguei, fraturei o tornozelo, mais tive que operar e colocar pino, fiquei 6 
meses... 

J: Ficou acamada? 

M: Não, cama... 

J: e Fisioterapia? 

M: Não, entre andar, cama e duas muletas.... 

J: A senhora se refere ao progresso da reabilitação. 

M: E fisioterapia, eu não fiz não. 

J: Mais quem te acompanhava em casa? Era um enfermeiro, era a família? 

M: É, minha mãe. 

J: Ah, é! A iniciativa de a muleta foi de quem? 

M: Do médico. 

J: E ele orientou quanto a utilização da muleta? 

M: Sim, ele orientava e me acompanhava.   

J: Quantos anos a senhora tinha mais ou menos quando escorregou? 

M: Ah, em 95, tem uns 15 anos. 

J: E esse foi a sua única queda com gravidade? Quebrou o tornozelo em quantas partes? 
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M: Não sei, porque tem uma placa e 8 pinos. 

J: E essa queda trouxe mudanças? Você morava com sua mãe? 

M: Não, naquela época eu tinha perdido meu marido e eu tava na casa dela, quer dizer, 
minto e estava na minha casa e fui para a casa dela.  

J: E nesse caso, a senhora teve que mudar a estrutura dentro de casa, quer dizer a sua 
mãe, na casa dela? Mudar a rotina dela em função de você, da sua queda? 

M: Não. 

J: Ela já era aposentada? 

M: Ela já não trabalhava. Ela só me ajudava para encostar na cama, assim né, para me 
ajudar, para me colocar na cadeira de roda para ir ao banheiro, enfim só isso. 

J: Então, seu cuidados foram hospitalares e caseiros e esse processo durou 2 meses? 

M: Sim, 2 meses. 

J: Aonde no sítio (local) a senhora escorregou?  

M: Numa decida, em uma decidinha. 

J: Uma rampa? 

M: Uma rampa assim de grama. 

J: E a senhora sabe por que escorregou? 

M: Estava úmido também o chão... 

J: O sapato, choveu!? 

M: Não, não sei te dizer 

J: A senhora não sabe me informar? 

M: Não, e eu também havia tomado umas cervejinhas. 

J: Na verdade, a senhora sabe que escorregou? 

M: É. Eu escorreguei e torci o pé, então eu sei que sempre eu dava aquelas torcidinhas e 
para mim, eu escorreguei e eu ia levantar, só que eu não consegui levantar. 

J: Ah, no mesmo momento a senhora percebeu/ teve essa sensação que não ia conseguir 
levantar? 

M: É, de que eu ia levantar, porque ás vezes eu tenho coisa de torcer o pé. 
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J: A senhora já torcia muito os pés? 

M: É eu torcia algumas vezes. 

J: Mas naquele momento a senhora achou que ia torcer e logo em seguida levantar? 

M: Sim, eu achei que fosse torcer e que logo depois eu iria me levantar, e ia andar, né. 

J: A senhora não sentiu dor? 

M: Não, depois né, que aí, era aniversário do meu filho, e já á noite foram me levar ao 
Hospital, só que era perto de Cachoeira de Macacu e não tinha recursos, e rodamos 
outros hospitais por lá, mas também não tinha recurso, aí no domingo eu vim embora e 
vim ao médico, ele colocou uma tala e disse que era para.....aí eu vim para Niterói. 

J: No mesmo dia a senhora não conseguiu fazer o raio-x? 

M: Fiz, lá ele apontou a fratura, aí eu vim para Niterói e o médico disse que era caso de 
operar, mas também não tinha recurso, aí eu vim para o Rio e já fui direto para o 
médico. 

J: E esse tempo entre a queda e a senhora operar, durou quanto tempo? 

M: Ah, uns 3 dias mais ou menos, nós rodamos, procuramos, aí que eu vim ao médico 
tive que fazer uns exames, essas coisas todas e aí eu operei. 

J: Então me diz uma coisa, a senhora acha que o que a senhora estava fazendo era 
perigoso? 

M: Não, nada de perigo. 

J: E depois que a senhora teve essa queda, teve algum tipo de sentimento, de receio? 

M: É, eu ando muito prestando atenção. 

J: A senhora tem medo de cair novamente? 

M: Tenho, e as pessoas reclamam que eu não as vejo. 

J: Como? 

M: As pessoas reclamam que passam por mim e eu não vejo, porque eu estou olhando 
para o chão, eu ando só olhando para o chão. 

J: Prestando atenção? 

M: Sim, em um altinho, aqui, ali. Ah, não esse dias eu levei um tombo na porta do 
banco. 

J: Agora, à pouco tempo? 
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M: É, tinha uma rampa e um pedacinho e eu não prestei atenção, eu bati né. 

J: Bateu com a ponta do pé e caiu? 

M: Com a ponta do pé e cai. 

J: Foi com o mesmo pé que a senhora torceu? 

M: Foi, porque normalmente é com o mesmo pé, entendeu, mas eu levantei e não teve 
nada. 

J: E a senhora acha que foi falta de atenção sua? 

M: Sim, foi falta de atenção minha. 

J: Então, a senhora me afirmou que tem medo de cair depois dessa queda, antes de 
acontecer essa queda a senhora tinha algum medo ou fazia tudo normalmente? 

M: Tudo normalmente. 

J: A senhora me informou com lida com as quedas prestando atenção, né? 

M: É. 

J: Dentro de casa á senhora mudou a estrutura, no seu dia a dia, a senhora deixa de fazer 
alguma atividade em função disso? 

M: Não, não. 

J: E a senhora acha que antes de ter tido essas quedas, que a senhora me informou que 
só foram duas, a senhora tinha tomada algum tipo de medicamento? 

M: Não, porque na época eu não tomava remédios. 

J: E agora, a senhora toma algum tipo de medicamento? 

M: Uma porção. 

J: Quais são? 

M: Para, antidepressivo, diabetes, colesterol. 

J: Dentro de casa nunca caiu, tropeçou? 

M: Não, eu tenho muito cuidado, para não subir em banco, qualquer coisa que eu não 
alcance eu coloco escada. 

J: Mais esses cuidados todos a senhora começou a ter depois da queda? 

M: Não, é que eu não tenho habito de subir em banquinho, eu sempre tive medo de 
subir em banco. 
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J: É, porque a senhora me deu o exemplo do banco, mas, a senhora me afirmou que a 
sua atenção foi tudo depois da queda? A senhora acha que o projeto contribuiu ou não 
com a sua melhora? 

M: Contribui. 

J: Acha que mudou alguma coisa para a senhora? E se acha, o que mudou? 

M: É que eu tenho problema de artrose, então eu acho que aqui não melhorou, porque 
isso não tem mais jeito, mas acho que aqui é melhor do que a fisioterapia, que eu não 
quero mais fazer, eu não suporto mais fisioterapia. 

J: A senhora fazia á fisioterapia para as dores nos joelhos? 

M: É. 

J: A sociedade diz que quem cai é velho a senhora concorda com essa frase? 

M: Não, porque tem tanta gente nova que cai. 

J: Qual é a sua religião? 

M: Espírita. 

J: Obrigada pela colaboração. 
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