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Introdução: As quedas são acontecimentos comuns na vida de muitos idosos, e muitas
vezes podem levar a consequências sérias em um simples tropeço ou em um deslize.
Sabe-se que as quedas, cada vez mais, vêm prejudicando a vida tanto dos idosos
quanto das pessoas que vivem em seu redor, sendo mais frequentes nas mulheres. 
Conhecer os fatores associados a queda e  suas consequências nas pessoas que já
caíram pode contribuir para que se desenvolvam ações de prevenção.  Objetivo:
Caracterizar o perfil epidemiológico das mulheres idosas que sofreram quedas,
usuárias das Unidades de Saúde da Família de Coronel Fabriciano/MG.

 Metodologia: Pesquisa de abordagem quantitativa e será realizada em banco de dados
do sistema de informação de mortalidade e hospitalar da Superintendência Regional de
Saúde de Cel. Fabriciano/MG; será aplicado um questionário sobre a ocorrência de
quedas ou não, para as mulheres idosas das unidades de saúde da família de Cel
Fabriciano. A coleta de dados ocorrerá após autorização dos gestores e parecer do
comitê de ética com assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido das
participantes. Para tratamento dos dados será utilizado a planilha do Excel, na
construção de gráficos e tabelas. 
 Resultados: Ainda não se obteve resultados. Na revisão de literatura identificou-se que
as mulheres idosas tem mais possibilidades de sofrerem quedas do que os homens, pois
usam mais medicamentos e tem mais chances de morar sozinhas,  além de
apresentarem uma diminuição da massa muscular. As quedas podem ser evitadas e a
prática de exercícios físicos reduz muito sua ocorrência. Os idosos que normalmente,
ou praticam alguma atividade física ou pelo menos fazem uma caminhada todos os
dias correm menos riscos de cair. Idosos que utilizam um número exagerado de
medicamentos geralmente caem, isso ocorre devido ao efeito que determinados
fármacos podem causar em seu organismo. Problemas de visão, moradias precárias são
fatores que nos dias atuais estão contribuindo intensamente para a ocorrência de
quedas.
 Conclusão: Acredita-se que essa pesquisa poderá melhorar a qualidade de vida de
muitos idosos, pois as informações obtidas farão com que os leitores e profissionais de
saúde tomem conhecimento das características relacionadas a quedas e possam
interferir naquelas que podem ser modificadas.  
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