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RESUMO 

 

O transtorno depressivo e quedas são agravos comuns em idosos que interferem na 

mobilidade e reduzem sua capacidade e independência funcional. Objetivo: analisar a 

associação da ocorrência de queda e transtorno depressivo em idosos comunitários. Material 

e métodos: Foi conduzido um estudo transversal com 142 idosos comunitários vinculados ao 

Centro de Convivência de Idosos em Vitória da Conquista-BA em 2015. Foram coletadas 

informações sociodemográficas e sobre a ocorrência de queda no último ano. Utilizou-se o 

Timed Up and Go (TUG) para coletar informações sobre a mobilidade funcional. O Patient 

Health Questionnaire-9 (PHQ-9) e a Escala de Depressão Geriátrica de Yasavage-15 (EDGY-

15) foram as escalas utilizadas para coletar informações sobre sintomas depressivos. A 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) pelo CAAE: 

33993114.8.0000.5578. Resultados: A prevalência de quedas foi de 54.2% (IC95% 45,8-

62.7), as recorrentes foram 21.8%. O transtorno depressivo atingiu 62.7% (IC95%:52.8-69.7) 

medido pelo PHQ e 52.1% (IC95%43.7-59.9) pelo EDGY. A associação entre quedas e 

transtorno depressivo obteve odds ratio foi 2.92 (p<0.002). A correlação entre queda e déficit 

da mobilidade obteve coeficiente rho:0.287 (p<0.002). A idade avançada também se manteve 

associada de forma independente às quedas relatadas (p<0.017). Conclusão: Houve 

associação significante entre quedas e transtorno depressivo. Idosos depressivos apresentam 

de duas a três vezes maior chance de cair. A idade avançada, o déficit na mobilidade e 

presença de sintomas depressivos se mantiveram como determinantes do episódio de queda 

em idosos. O conhecimento dos fatores associados a queda pode subsidiar a elaboração de 

ações de prevenção mais efetiva para resguardar a saúde do idoso, especialmente dos fatores 

preveníveis ligados a queda e depressão. 

 

Descritores: Idoso. Transtorno depressivo. Acidente por queda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

The depressive disorder and falls are common diseases in the elderly that interfere with 

mobility and reduce its capacity and functional independence. Objective: To analyze the 

association between occurrence of fall and depressive disorder in community-dwelling 

elderly. Methods: We conducted a cross-sectional study of 142 community-dwelling elderly 

linked to Coexistence Senior Center in Vitória da Conquista in 2015. We collected 

sociodemographic information and the occurrence of falls in the last year. We used the Timed 

Up and Go (TUG) to gather information on functional mobility. The Patient Health 

Questionnaire-9 (PHQ-9) and the Geriatric Depression Scale Yasavage-15 (EDGY-15) were 

the scales used to collect information about depressive symptoms. The study was approved by 

the Research Ethics Committee (CEP) by the CAAE: 33993114.8.0000.5578. Results: The 

prevalence of falls was 54.2% (CI95%: 45,8-62.7), the applicants were 21.8%. The depressive 

disorder reached 62.7% (CI95%:52.8-69.7) measured by PHQ and 52.1% (CI95%:43.7-59.9) 

for EDGY. The association between falls and depressive disorder got odds ratio was 2.92 

(p<0.002). The correlation between loss and deficit mobility obtained rho coefficient: 0.287 

(p<0.002). Advanced age also remained independently associated with reported falls 

(p<0.017). Conclusion: There was a significant association between falls and depressive 

disorder. depressive elderly has two to three times more likely to fall. Advanced age, the 

deficit in the mobility and presence of depressive symptoms remained as determinants of 

episode falls in the elderly. Knowledge of the factors associated with loss can support the 

development of more effective preventive actions to protect the health of the elderly, 

especially the preventable factors related to loss and depression. 

 

Keywords: Elderly. Depressive disorder. Injuries from falls. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento humano está incorporado ao cenário demográfico e epidemiológico 

mundial. É um processo dinâmico e progressivo, em que o indivíduo passa por modificações 

morfofuncionais, psíquicas e de perda gradual de sua capacidade adaptativa.(1,2) Estima-se que 

em 2025 haverá 1,2 bilhões de idosos no mundo. No Brasil esta taxa poderá alcançar 21 

milhões representando 11% da população, sendo a estimativa para 2050 aproxima-se de 22%. 

Com base nestes cálculos o quantitativo de idosos brasileiros passará ao sexto lugar no 

ranking mundial com notória transição da pirâmide etária sem precedentes.(3) 

 

Paralelo às mudanças demográficas, estimam-se que cerca de 350 milhões de pessoas 

no mundo apresentarão depressão nas próximas décadas. Esta doença que exibe característica 

subsindrômica, muitas vezes é subdiagnosticada e estigmatizada, sendo considerada problema 

de saúde pública, a despeito de atualmente apresentar prevalência de 11 a 22% na população 

brasileira, estes índices podem dobrar quando o idoso é institucionalizado ou longevo.(1,2)  

 

Tanto depressão quanto a ocorrência de quedas são eventos frequentes na população 

idosa causando sérias limitações funcionais e outros agravos à saúde.(4,5,6) A prevalência da 

queda é estimada em 27 a 32% e cerca de 30 a 50% terão episódios recorrentes, sendo que 

20% dos casos reduzem atividades cotidianas pela medo de cair.(7,8,9) As repercussões destes 

desfechos são multidimensionais e exibem preocupantes índices relacionados a redução da 

capacidade e independência funcional, aumento da predisposição do idoso ao adoecimento, 

que pioram condições orgânicas e psicoemocionais além dos impactos socioeconômicos.(2,4,10) 

 

Transtorno depressivo e queda são condições clínicas distintas, mas podem ocorrer 

simultaneamente decorrente de alterações fisiológicas e psíquicas silenciosas durante o 

envelhecimento. Nesta fase, ocorre maior prevalência de doenças crônicas que interferem na 

aptidão para realizar atividades rotineiras, predispondo o idoso a vários desfechos que 

incluem queda e depressão.(4,9,11) Cujas repercussões excedem questões sanitárias e modificam 

o contexto familiar e relações em sociedade.(2,6) 

 

O rastreio e diagnóstico precoce destes agravos são estratégias úteis e imprescindíveis 

para reduzir o subdiagnóstico e prejuízos causados pela depressão e queda e suas repercussões 
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ao idoso, especialmente no que diz respeito a autonomia, independência funcional.(6,12,13) O 

conhecimento realístico da inter-relação dos fatores que envolvem queda e transtorno 

depressivo poderá esclarecer e subsidiar gestores e profissionais de saúde para tornar mais 

efetivas as ações de prevenção e tratamento. O objetivo deste estudo foi analisar a associação 

entre ocorrência de queda e transtorno depressivo em idosos comunitários. 
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2  OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar a associação da ocorrência de queda e transtorno depressivo em idosos 

comunitários. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 Verificar a correlação do relato de queda e mobilidade funcional 

 Determinar a prevalência do transtorno depressivo e de queda na população estudada. 

 Verificar o grau de concordância das escalas de rastreio dos sintomas depressivos. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA   

 

3.1 Envelhecimento humano 

  

O envelhecimento populacional apresenta tendência mundial e homogênea com 

impactos multidimensionais e preocupantes para próximas décadas. Este crescimento 

exponencial de indivíduos com idade ≥60 anos, será o maior dentre os grupos populacionais, 

com repercussões inquietantes do ponto de vista epidemiológico.(1,3,7) 

 

O envelhecimento biológico é um processo dinâmico e progressivo que impõe 

modificações biomorfofuncionais que interferem na capacidade adaptativa do indivíduo. 

Tornando o idoso mais vulnerável às doenças crônicas e aos agravos que repercutem nas 

dimensões biológicas, psicoemocionais, socioeconômicas e culturais.(7,9,11) 

 

O envelhecimento decorre do acúmulo de danos aleatórios às moléculas orgânicas, do 

ácido desoxirribonucléico (DNA), de certas proteínas, carboidratos e lipídios, que 

progressivamente excedem a capacidade de autorreparo tecidual. E aumenta a vulnerabilidade 

às doenças com manifestações sintomáticas típicas, exibindo alterações orgânicas, tanto 

físicas quanto psíquicas.(2,10,12) 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) avalia o período de 1975 a 2025 como a era 

do envelhecimento.(1,7) Calcula-se que haverá mais 1,2 bilhões de idosos em 2025 e 

aproximadamente 2.0 bilhões em 2050 representativo de 26% da população mundial.(3,7) No 

Brasil a partir da expectativa de 21 milhões de idosos em 2025 excepcionalmente haverá 

inversão da pirâmide etária mundial com maior quantitativo de idosos do que jovens com 

idade <14 anos. Atualmente a esperança de vida ao nascer é de 73,9 anos, estimada em 81,3 

para o ano 2050 no Brasil. Deste quantitativo estima-se que a maioria são mulheres, além do 

expressivo decréscimo de jovens no Brasil.(3,11) 

 

Diante do elevado quantitativo de idosos na população é impraticável desconsiderar o 

impacto do envelhecimento populacional, seus desafios e demandas orçamentárias criadas e 

suas repercussões no âmbito da saúde pública que incluem gestores e prática clínica dos 

profissionais da área.(13,14) No Brasil o notório aumento de custos assistenciais em 2012 

representou 7.4%, passando a 14.2% no ano de 2015.(3) Estas demandas implicará no aumento 
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do uso de recursos assistenciais, cujo gasto será primordialmente direcionados aos idosos em 

detrimento dos demais usuários da população.  

 

Paralelo à transição demográfica ocorre mudança epidemiológica no perfil de 

morbimortalidade principalmente pelas doenças crônicas. Estes desafios remontam a 

necessidade de adaptações das políticas organizativas, diretrizes socioeconômicas para 

atender questões relacionadas ao novo contexto demográfico na sociedade.(1,13,14) 

 

O envelhecimento populacional acelerado ocorreu inicialmente em países 

desenvolvidos e recentemente ocorre em países como o Brasil. Desponta importante 

inquietação referente ao ritmo do envelhecimento e, sobretudo pela alta frequência de doenças 

crônicas e comorbidades que alteram a capacidade e independência funcional do 

indivíduo.(13,14) A longevidade populacional é uma conquista, entretanto um desafio ao 

compromisso com readequações frente aos impactos produzidos ao indivíduo e à sociedade 

neste novo panorama. Requer ampliação da atenção à saúde do idoso de modo integral, que 

inclui pesquisas que produzam conhecimento sobre a nova realidade, sendo fundamentais 

para elaboração de políticas baseadas em indicadores confiáveis e realísticos.(14,15,17) 

 

Em reconhecimento à importância do rápido envelhecimento populacional e suas 

especificidades, foram criadas políticas norteadoras com diretrizes para resguardar o direito à 

saúde e proporcionar ações de promoção a saúde e prevenção de doenças com programas que 

assistam ao idoso de forma integral e igualitária.(15,16,17) Neste sentido foi implantada no Brasil 

a Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI) pela lei 8842/94, regulamentada pelo Decreto 

n.1.948/1996. Que visa assegurar o direito do idoso em conservar uma vida produtiva e 

promover sua independência funcional até os últimos dias. Tendo a saúde como um direito 

conforme Lei Orgânica da Saúde (LOS) nº8142/1990. Estes requisitos são reafirmados no 

Estatuto do Idoso (Lei n.1.0741/2003) que reconhece a importância de manter a capacidade 

funcional, autonomia, integração e participação social do indivíduo com >60 anos.(15,16,18) 

Entre outras diretrizes oriundas da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização 

Mundial da Saúde (OPAS/OMS) através de ações preventivas em saúde mental, 

prioritariamente com diagnóstico precoce, para reconhecer o modo de adoecimento, visando 

medidas preventivas, terapêutica para minimizar piores prognósticos.(14,16) 
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3.2 Transtorno depressivo  

   

O Transtorno depressivo (TD), comumente denominado de depressão, é reconhecido 

como um problema de saúde pública. Por sua alta frequência e impactos que reduzem a 

aptidão funcional do indivíduo com sérias repercussões em familiares e cuidadores. Pesquisas 

em diferentes países admitem que a alta prevalência da depressão na comunidade é um dado 

relevante que assume índices preocupantes, especialmente na população idosa.(4,19,20) 

 

O Transtorno depressivo é o mais frequente dos transtornos mentais na população 

geral, ocorre em todas as culturas, diferentes níveis socioeconômicos e em qualquer período 

da vida.(20) Implica em piores prognósticos quando associado às doenças preexistentes com 

sérios comprometimentos da capacidade funcional do indivíduo. Entretanto ainda é 

subdiagnosticado e de difícil tratamento quando se encontra em estágios avançados. Além de 

causar sofrimento ao indivíduo, também aumenta sua vulnerabilidade a outras doenças, 

desencadeia desarranjos familiares e elevam demandas e custos assistenciais.(4,19,20,21) 

 

O termo “depressão” refere-se ao um diagnóstico descrito no Código Internacional das 

Doenças (CID). Sintomas depressivos (SD) são elementos que conjuntamente e por um 

determinado período podem caracterizar o diagnóstico do TD. De modo que, para 

diagnosticar uma pessoa com este transtorno mental, além do humor alterado deve apresentar 

pelo menos mais quatro sintomas depressivos, que perdurem na maior parte do tempo em pelo 

menos duas semanas consecutivas. O Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais 

5ª edição (DSM-V) define o TD como uma condição de saúde mental e multideterminada, 

sendo caracterizado por no mínimo cinco ou mais SD.(5,6,10,21) 

 

A depressão é uma desordem psiquiátrica idiopática, diferenciada pelo transtorno do 

humor predominantemente irritável associados aos demais sintomas depressivos como 

anedonia, letargia, cansaço, fadiga, desinteresse, lentidão nas ideias, pessimismo, psicoses, 

apatia, distúrbios do apetite, dissonias e outros. O diagnóstico desta doença é essencialmente 

clínico, tendo como principais sintomas o humor deprimido e anedonia. O Transtorno 

depressivo apresenta alta e crescente prevalência na população idosa mundial, entretanto não 

possui causa existencial cientificamente precisa, a despeito da variada influência advinda de 

múltiplos fatores ligados à vida e a natureza humana.(15,22,23) 



17 
 

  

O Estado de humor é um dos sinais cardinais da depressão, sua intensidade representa 

o nível de disposição e bem-estar psicoemocional do indivíduo. O humor é um componente 

psicocognitivo predominante nas experiências de vida e nas inter-relações, assim as desordens 

da afetividade contribuem para perda do controle ou equilíbrio na condição de sofrimento, 

deste modo a perpetuação destas situações ligadas a outros sintomas depressivos são 

indicativos que caracterizam a doença depressiva.(21,24) 

 

Acontecimentos indesejáveis que conduzem ao sentimento de tristeza durante o 

envelhecimento é bastante comum principalmente mediante situações de sofrimentos, de 

perdas e doenças. Quando a tristeza é vivenciada por longos períodos e associada a outros 

sintomas depressivos, desencadeiam várias repercussões como a autodesvalorização e 

angustia que são danosas à desenvoltura e interfere na capacidade mental do indivíduo. 

Quando o indivíduo vivencia insatisfação em seu estilo de vida, tristeza, apatia, solidão, 

geralmente ocorrem modificações em sua disposição para realizar atividades diárias sejam 

básicas ou instrumentais reduzindo sua mobilidade, ficando mais vulnerável a deficiências 

sistêmicas e ao adoecimento, pois a imobilidade prolongada pode alterar ou piorar não apenas 

o sistema musculoesquelético, mas também o estado geral que inclui o emocional.(22,25) 

 

A depressão em idosos depende do seu quadro clínico geral, da frequência dos 

sintomas depressivos conforme critérios do DSM-V e presença de alguma incapacidade 

funcional. Entretanto, envelhecer não é sinônimo de adoecer, apenas representa uma etapa da 

vida, com características próprias decorrentes das modificações da estrutura orgânica.(23) As 

funções orgânicas físicas e psíquicas modificadas podem predispor o idoso às doenças e 

incapacidades que inclui o transtorno depressivo suas repercussões, que são prejudiciais ao 

desempenho das atividades cotidianas, às relações familiares e sociais.(20,22) 

 

O termo “transtorno mental comum” é caracterizado pelos sintomas depressivos 

frequentemente associado ao estado de irritabilidade, amnésias, dificuldade de concentração. 

Estes sintomas são relatados na clínica pelos idosos com queixas somáticas como dores pelo 

corpo, geralmente estão associadas a fatores psíquico emocionais e manifestações orgânicas 

características de doenças crônicas que causam mudanças na qualidade de vida, implicando 

um efeito dose-resposta. Mesmo que, o avançar da idade não constitua um fator de risco para 

a depressão, todavia estes sintomas em situações adversas como perdas, viuvez, estresse 



18 
 

  

agudo, declínios próprios do envelhecimento, podem ampliar condições para vulnerabilidade 

ao transtorno depressivo primário ou recorrente.(26,27)  

 

Pesquisas conduzidas nesta perspectiva têm demonstrado que os sintomas depressivos 

e fatores como diminuída capacidade física e psíquica encontram-se relacionadas com 

destacada prevalência quando o indivíduo é idoso. Principalmente na presença de 

comorbidades, gerando quadro clínico mais severo e com pior prognóstico, que podem 

aumentar a possibilidade de ocorrência da morte por suicídio. A literatura aponta que parte 

dos idosos que morrem por suicídio apresentava histórico de algum transtorno mental, sendo 

o mais comum o transtorno de depressão(28,29) 

 

Os fatores intrínsecos e extrínsecos etiológicos do transtorno mental, estão associados 

fortemente com a diminuição das capacidades funcionais do idoso, responsáveis pelo aumento 

dos prejuízos à saúde e crescentes desgastes pessoais e familiares, gerando sofrimento 

intolerável que pode aumentar a possibilidade de adoecimento e morte por suicídio.(29,30) Este 

cenário remonta a necessidade do cuidado integral e efetivas diretrizes de prevenção, 

considerando que o envelhecimento é um fenômeno biopsicossocial de expressivas 

transformações para o indivíduo.(25,29) 

 

  A depressão é um distúrbio da afetividade de envolve múltiplos fatores, destacada 

como a quarta maior doença preditora da incapacidade funcional e diminuição da autonomia 

do idoso. A estimativa é que este problema de saúde pública tende a se tornar a segunda 

doença mais frequente no ranking mundial em 2020.(7,31) O panorama atual destaca que a 

depressão é uma das principais doenças que geram incapacidade funcional em diversos países, 

sendo que no Brasil apresenta alta prevalência, com casos moderados e grave principalmente 

em regiões do sul e sudoeste.(3) Países que apresentam maiores taxas de depressão incluem o 

Brasil, França, Estados Unidos, Holanda e Colômbia, sendo que os que exibem menores taxas 

estão o Japão, China, México e Itália no que se refere a depressão severa e grave.(7) Entretanto 

esta doença ainda é estigmatizada, subtratada, mal diagnosticada ou sucumbida em meio as 

demais doenças, desta forma, gera manutenção do seu impacto na saúde e qualidade de vida 

do idoso que compromete o desempenho físico, psíquico e social. Contudo, ainda são 

necessárias pesquisas que esclareçam a associação entre fatores que envolvem depressão e 

suas repercussões em idosos não institucionalizados.(20,29,32)  
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 Para Organização Mundial da Saúde (OMS) o transtorno depressivo tem se tornado 

mais frequente com tendência preocupante para próximas duas últimas décadas. 

Principalmente por que esta doença costuma estar associada a algum tipo de perda da 

habilidade física, do papel social ligado às perdas e lutos prolongados, causando insegurança 

financeira, angustia e solidão. Apresenta tendência a equiparar as doenças mais frequente no 

mundo, aquém apenas das cardiovasculares, sobretudo nos países em desenvolvimento. A 

estimativa é que se torne mais frequente em 2020 a 2030, a despeito de atualmente afetar 

cerca de 121 milhões de pessoas no mundo, sendo que cerca de 17 milhões de idosos 

encontra-se no Brasil, cuja maioria são mulheres.(25,31) Múltiplos estudos descrevem que a 

prevalência da depressão na população geral pode variar de 11 a 32%,(1,2,4,19) em idosos estes 

percentuais podem atingir 39%, sendo mais expressivos em indivíduos longevos e ins-

titucionalizados.(4,6,24,25,33)  

 

A etiologia da depressão é idiopática e multifatorial, entretanto o quadro sintomático é 

bem definido pelas Associação de Psiquiatria Mundial e pelo DSM-V e CID-10.(21,23,35) 

Dentre as causas da depressão e fatores biopsicossociais associados que acarretam 

rebaixamento do estado de humor está a exaustão física e psíquica, que costuma apresentar-se 

mais grave em idosos pelos sintomas somáticos cujas alterações comportamentais e 

emocionais podem servir como indicativos da doença depressiva.(15,21,34)  

 

A doença depressiva reativa refere-se à vivência de alguma situação traumática, 

enquanto a depressão secundária envolve alguma condição orgânica alterada ou doença 

degenerativa que predispõe o seu desenvolvimento. A depressão endógena refere-se à 

constituição do indivíduo atrelada a sua personalidade. Desta forma o diagnóstico da 

depressão é complexo, especialmente na pessoa idosa pelas próprias circunstâncias 

existenciais ligadas ao envelhecimento e presença de comorbidade.(23,34) Vale ressaltar que o 

diagnóstico definitivo da doença depressiva é dado por profissional competente e seu 

tratamento com abordagem multiprofissional.(5,21,34) 

 

O transtorno depressivo é um evento único ou recorrente, caracterizado pela presença 

de pelo menos cinco sintomas depressivos e alguma alteração da capacidade funcional física e 

ou psíquica. Os SD mais comuns são: sentimentos (tristeza, angustia, ansiedade, apatia, 

desvalia, irritabilidade, culpabilidade); pensamentos (alteração da concentração e memória, 

pessimismo, desesperança, letargia, baixa autoestima, anedonia); sintomas físicos (alteração 
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do apetite, dissonia, anedonia, algias, inapetência, fadiga, hipocondria) e se diferencia dos 

sinais psicóticos (delírios alucinantes; ideação suicida, delírios de ruínas).(6,35) 

 

A depressão é capaz de causar sintomas físicos e psíquicos e também ocorre alterações 

nos sistemas neuroquímicos do cérebro, especialmente disfunções que envolve 

neurotransmissores responsáveis pela síntese de monomanias como serotonina, dopamina e 

endorfina, que proporcionam sensação de conforto, prazer e bem-estar. A depleção 

monoaminérgicas e dopaminérgicas provocam e robustecem sintomas como desânimo, 

tristeza, autoflagelo, perda do interesse sexual, falta de energia para atividades cotidianas e 

outras. Estudos que avaliam a depressão por técnicas de neuroimagem, exibem alterações de 

circuitos cerebrais que regulam o estado de humor, especialmente a amígdala que se torna 

hiperativa, sendo ela responsável por estímulos proeminentes de recompensa, ameaça 

potencial e responde a eventos negativos. Outras áreas estão conectadas a amígdala como 

núcleo accumbens, hipocampo, córtex pré-frontal e ínsula, que dispara resposta fisiológicas e 

comportamentais decorrente de estímulos emocionais.(29,36) 

 

Portanto alterações do estado de humor associados a sintomas depressivos que duram 

mais de duas semanas podem desencadear o adoecimento mental que interfere no 

comportamento do indivíduo. Não se trata de simples tristeza, pois o indivíduo depressivo 

tende ao isolamento com manifestações somáticas, variadas, contínuas ou intermitentes de 

intensidade do seu sofrimento.(6,21,20) Essas alterações interferem no organismo e tem sido 

relacionada ao aumento para deficiência na morbidade, incapacitação funcional e percepção 

de sintomas físicos muitas vezes inexplicáveis que causam sofrimento ao idoso e reduzem sua 

qualidade de vida.(2,4,10,24) 

 

   O transtorno depressivo primário ou recorrente que coexiste com outras doenças 

crônicas e degenerativas provocam o conflito somático e prejuízos em diversas áreas da vida, 

tornando o estado clínico do idoso mais complicado ao ponto de dificultar seu diagnóstico, 

tratamento e recuperação.(30) A primeira opção para identificar pessoas com depressão recai 

sobre instrumentos de rastreio, por sua praticidade e rapidez de aplicação. Neste contexto, o 

conhecimento e diagnóstico precoce desta doença e seus fatores associados podem funcionar 

como boa medida de prevenção, para minimizar tanto o subdiagnóstico, recorrência e 

subtratamento deste agravo e suas repercussões danosas na saúde do idoso.(4,30,31,33,36) 
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3.3 Queda em idosos 

 

Diante do fenômeno do crescimento exponencial de idosos no Brasil, cujas projeções 

para 2025 aponta para 21 milhões de pessoas nesta faixa etária.(3) Este cenário inusitado 

desafia aos diversos segmentos sociais, sobretudo à área da saúde e assistência, no sentido de 

ampliar o cuidado integral ao idoso especialmente no que se refere a ocorrência de queda e 

suas repercussões vitais negativas e dispendiosas, tendo a prevalência da queda em idoso no 

cerne destas inquietações.(7) 

 

A queda é uma síndrome geriátrica de grande preocupação mundial, principalmente 

por sua alta frequência e associação com múltiplas doenças mediante o aumento da 

expectativa de vida. Desta forma constitui um dos principais problemas clínicos em saúde 

pública, a despeito de suas complicações que causam dependência do idoso, afligindo sua 

saúde, qualidade de vida e elevando custos assistenciais. A queda serve como indicador de 

fragilidade e da reduzida capacidade que diminui a autonomia do idoso. Desponta como 

importante causa de morbidade e mortalidade, tanto no Brasil como em países desenvolvidos. 

Por este motivo a queda é considerada uma implicante preditora para incapacidade funcional 

em idosos.(4,8,37,41) 

 

O episódio de queda é um fenômeno pelo qual o indivíduo inadvertidamente perde o 

equilíbrio postural e desloca o corpo para nível inferior, sem a capacidade de corrigir o 

desequilíbrio em tempo hábil. Provoca consequências físicas, psíquicas traumáticas, e 

comumente o medo de cair novamente que intimida o idoso a reduzir a mobilidade e restringir 

suas atividades cotidianas sejam básicas ou instrumentais.(15,13,18) 

 

A fragilidade para episódio da queda decorre de múltiplas debilidades orgânicas 

osteomioarticulares, neurofuncional, enfraquecimento da musculatura, da constituição óssea, 

alterações posturais, enrijecimento articular, alteração do equilíbrio dinâmico e estático.(13,38) 

O processo de senescência atrelado à incapacidade de manter o equilíbrio capaz de evitar a 

queda, é um sinal indicativo de alguma deficiência da mobilidade e ou orgânica. A queda é 

um acidente que marca uma condição de carência ou fragilidade que adoece, gera 

incapacidade funcional e pode levar a morte.(7,13,38,39) 
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A queda decorre de uma insuficiência súbita do controle postural que envolve fatores 

intrínsecos e extrínsecos de natureza biológica, psicológica e sociocultural, especialmente na 

população idosa que é caracterizada por intensas mudanças morfofuncionais. Os fatores 

etiológicos extrínsecos são os tropeços e escorregões em pisos irregulares e molhados, 

obstáculos ambientais, iluminação inadequada e outros. Os fatores intrínsecos decorrem das 

alterações fisiológicas, doenças preexistentes, uso de múltiplos medicamentos, comorbidades, 

idade avançada, desnutrição entre outros. Fatores comportamentais tem a ver com à exposição 

ao risco, sedentarismo, fragilidades somáticas, ausência de diagnóstico precoce e exames 

preventivos tradicionais.(14,16,39) 

 

A queda é uma das principais causadora de lesão em idosos que sobrecarregam 

sistemas de saúde, como por exemplo nos Estados Unidos induz gastos de aproximadamente 

$35 bilhões com custos médicos assistenciais. Cuja estimativa de quedas com consequências 

graves em idosos alcançará 100.000 casos até 2030, sendo que as despesas podem atingir 

US$100 bilhões.(40) Na perspectiva da saúde pública há crescente inquietação referente aos 

impactos econômicos pelos custos hospitalares, medicamentosos, associadas as altas taxas de 

morbimortalidade decorrente das quedas, que além do sistema assistencial sobrecarrega 

também o previdenciário.(41) No Brasil, dentre os 23 mil óbitos relacionados a causas externas, 

o acidente por queda ocupa o segundo lugar desde o ano 2010, sendo em 2011 responsável 

por mais de 84 mil registros de hospitalizações com idosos, de acordo com o DATASUS.(17)   

 

O acidente decorrente da queda é classificado pelo Código Internacional das Doenças 

(CID-10) como uma causa externa, que atinge alta frequência dentre as causas de morte 

acidental doméstica em idosos. Sua prevalência varia de 27 a 35% na população idosa, sendo 

que estas taxas podem aumentar para 32 a 42% quando o idoso é longevo.(9,14,26) A queda 

pode causar vários tipos de lesões como fraturas de quadril e do fêmur, que ocasionam 

incapacidade funcional e outras consequências. Responsáveis por Cerca de 90% das fraturas 

de quadril em idosos e 70% das mortes acidentais a partir dos 70 anos de idade.(42) 

Respondem por cerca de 30% a 35% de idosos com >65 anos que sofrem quedas anualmente, 

sendo que esta proporção aumento para 42% em idosos com mais de 70 anos. As quedas 

recorrentes podem atingir 40% a depender da idade, local da pesquisa.(13,14) 

 

A World Health Organizacion (WHO) aponta que lesões por causas externas levam a 

óbito mais de cinco milhões de pessoas no mundo anualmente e representa 9% da mortalidade 
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global. A proporção de pessoas que sobrevivem as lesões pós-queda é alta, todavia, grande 

parte desenvolve deficiências ou dependência temporárias ou permanentes dentre outras 

consequências.(14,17) A alta frequência de ocorrência de queda em idosos apresenta 

abrangência mundial. De acordo com a Centers for Disease Control and Prevention’s 

National Center for Health Statistics (CDC) há uma tendência crescente da mortalidade pós-

queda em idosos desde o ano de 2013, sendo que cerca 80% vem ocorrendo nos países em 

desenvolvimento.(41) No Brasil a queda representa a sexta causa mortis na população idosa, 

precipitando aumento de custos em mais de 51 milhões de reais por ano, e aproximadamente 

24,77 milhões são gastos com medicamentos em hospitalizações.(17) 

 

A probabilidade de cair aumenta com o avançar da idade e devido ao aumento do 

número de idosos na população, também cresce as demandas por recursos já escassos em 

saúde pública.(8) Visto que um terço dos idosos tende a cair pelo menos uma vez ao ano e, esta 

possibilidade aumenta em 50% nos longevos e naqueles que caíram uma vez, sobretudo 

gerando o medo de cair. Sendo que o idoso que caiu tem maior possibilidade de cair nos 

próximos seis meses, o que pode explicar a alta prevalência de quedas recorrentes.(7,8,9,43) 

Estudo com idosos comunitários apontou que cerca de 10 a 50% das quedas recorrentes tem 

piores consequências clínicas como as hospitalizações prolongadas, recuperação complicadas, 

aumento do sofrimento decorrente do trauma, das alterações psicoemocionais, funcionais e 

pela mudança de ambiente familiar para um hospital.(18,32) 

 

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e traumatologia aponta que o declínio funcional 

do idoso que sofre queda, diminui os reflexos neuromusculares e aumenta a possibilidade de 

sua recorrência. As consequências da queda geram diferentes níveis de gravidade, desde 

escoriações leves, lesões e fraturas como do fêmur, quadril e coluna vertebral. Cerca de 3 a 

5% dos idosos caidores são acometidos por fraturas graves e hospitalizados com maior 

permanência. Apresentam risco de morte de 15 a 50% no ano após a hospitalização.(44) Sendo 

que a fratura pós-queda em idosos é frequentemente decorrente de traumas de baixa energia e 

deficiência na mobilidade.(43,44) 

 

A redução da autoeficácia para evitar a queda se relaciona com restrição de atividades 

básicas, envolve a consequência do trauma, ptofobia e declínios psíquicos e físicos.(9,13) 

Idosos com diminuída capacidade funcional e que estejam depressivos podem acumular maior 

vulnerabilidade para cair pincipalmente à medida que vão envelhecendo. O envelhecimento 
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não é sinônimo de doença, entretanto esta fase da vida é marca por declínios sequenciais, 

acumulativos e irreversíveis que tornam o indivíduo mais vulnerável para adoecer.(15,18) 

 

Portanto, a queda é um desfecho altamente incapacitante, mas pode ser minimizada. 

Isto remonta a importância do diagnóstico precoce dos riscos através de avaliações amplas e 

sistemáticas e cuidado integral da pessoa idosa. As recomendações da OMS enfatizam a 

prevenção de quedas como prioridade de investigação, de detecção dos riscos e intervenção 

imediata. No sentido de controlar e minimizar a subnotificação destes acidentes que sinalizam 

o declínio funcional importante no idoso.(13,14,38,40,45)  

 

A crescente preocupação com questões relacionadas a queda em idosos chamam à 

atenção de pesquisadores nacionais e estrangeiros que abordam intensamente a importância da 

vulnerabilidade fisiológicas e psíquicas próprias do envelhecimento que tem potencial para 

impulsionar episódios de quedas, incapacidade funcional e redução da autonomia do idoso. 

Assim os estudos nacionais, avaliam os idosos caidores, suas causas e consequências de modo 

mais amplo.(8,25,43) Enquanto os estudos estrangeiros dão ênfase na detecção precoce do 

agravo, buscando conhecimento realístico para nortear intervenções preventivas.(30,34,37,40) 

 

A ocorrência da queda é um evento de notificação compulsória, que deve ser 

registrada em órgãos sanitários locais, principalmente por se tratar de evento prevenível, 

sendo assim instituído pelo Ministério da Saúde como uma das prioridades no Pacto pela Vida 

sendo interpretada como evento sentinela. Também as diretrizes da American Geriatrics 

Society (AGS) orienta para prioridades de prevenção de quedas e fatores associados. 

Recomendam avaliações amplas e sistemáticas em todos os níveis de atenção à saúde. Visto 

que as quedas em idosos requer ampla atenção, a despeito das implicações negativas e seu 

potencial debilitante para incapacidade funcional, injúria e morte. Desta forma, a detecção dos 

riscos, os exames de rotina e cuidado integral ao idoso são medidas úteis para gerenciar e 

evitar episódios de queda.(4,16,38) 

 

Tanto a queda quanto o transtorno depressivo na população idosa compõem dois 

agravos à saúde dos mais recorrentes com significante aumento da frequência e, podem atuar 

como um círculo vicioso de adoecimento. O TD em idosos frequentemente encontra-se 

associado ao declínio da capacidade funcional que compromete ou diminuição da qualidade 

de vida cujas consequências afetam a autonomia e independência.(4,10,34,37,46)  
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São demandas inquietantes e que remontam a necessidade e prioridade de 

rastreamento tanto da depressão quanto do episódio de queda, numa perspectiva do 

conhecimento realístico para a prevenção destes agravos que apresentam repercussões físicas, 

psicocognitivas e socioconômicas.(2,4,25) Estas questões envolvem fatores complexos e ainda 

necessitam de esclarecimentos com o fim de subsidiar diagnóstico e conduta que envolve a 

queda e depressão. Neste sentido a literatura pesquisada, serviu para fundamentar a questão 

do estudo da seguinte forma: existe associação da queda e transtorno depressivo em idosos 

comunitários? 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Desenho e população do estudo 

 

Realizou-se estudo de corte transversal com abordagem quantitativa em um grupo de 

indivíduos com idade ≥60 anos, de ambos os sexos, cadastrados no Centro de Convivência do 

Idoso (CCI), vinculados à Secretaria do Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de 

Vitória da Conquista - BA.  O CCI foi criado em 1997 pelo Programa Vivendo a Terceira em 

resposta a preocupação do governo municipal para promover iniciativas que contribuam com 

a manutenção da qualidade de vida dos idosos residentes na comunidade. Os idosos 

vinculados participam semanalmente de diversas atividades e oficinas, educação e promoção 

a saúde, lojas de artesanatos, atividades de alongamento e recreativas, aulas de alfabetização, 

bailes eventuais, coral e viagens planejadas. Além de algumas ações assistenciais realizadas 

por equipe multidisciplinar com enfermeiro, médico, educador físico e psicólogo, contam 

também com algumas ações da extensão universitária desenvolvidas por acadêmicos das IES 

vinculadas ao programa. 

 

4.2 A amostra do estudo 

 

Para o cálculo da amostra deste estudo considerou a prevalência 18% de quedas em 

idosos residentes em comunidade de acordo com pesquisas prévias,(8,25) admitindo-se α=0,5%, 

Intervalo de Confiança de IC95%, acrescentou-se 20% pela possibilidade de perdas. Com 

estes dados obteve-se estimativa de 142 indivíduos, representando 38% dos 372 idosos 

cadastrados CCI. 

 

4.3 Critérios de seleção  

 

A amostra foi selecionada por conveniência de forma consecutiva através de visitas 

semanais ao CCI. Sendo que os critérios de inclusão foram: idosos (≥60 anos) vinculados ao 

Centro de Convivência, de ambos os sexos, com capacidade para responder aos questionários, 

autônomos na deambulação e residentes na comunidade.  
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Os critérios de exclusão foram: diagnóstico médico prévio de demência, deficiência 

visual, tontura, vestibulopatia em fase aguda, afasia, com hipoacusia acentuada que 

dificultasse a comunicação, doença de Parkinson grau IV, alguma impossibilidade de realizar 

uma caminhada de 3 metros, dor intensa ou doença ortopédica e neurológica que prejudica a 

deambulação, déficit cognitivo de acordo com Mini Exame do Estado Mental-MEEM(45) 

(ANEXO 1) com pontuação de ≤13 pontos independente da escolaridade, ou aqueles idosos 

que recusaram participar do estudo.  

 

4.4 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada entre os meses de setembro de 2014 a março de 2015. 

Na primeira fase os idosos convidados receberam explicações sobre os objetivos e 

procedimento da pesquisa. O MEEM foi aplicado com o objetivo de identificar a capacidade 

cognitiva do idoso, pois este avalia a memória, orientação para tempo, local, atenção, cálculo, 

linguagem e capacidade visual. Foi traduzido e validado para brasileiros por Bertolucci 

et.al.(2,45) O score do MEEM varia de 0 a 30 pontos, quanto maior a pontuação melhor a 

capacidade cognitiva.(29,34) Em seguida, o idoso apto para participar do estudo de acordo com 

os critérios de inclusão, foi convidado a assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE (APÊNDICE A). 

 

Na segunda fase foi aplicado um questionário para coletar informações 

sociodemográficas (idade, sexo, estado civil, escolaridade). Para coletar o autorrelato de 

queda foi acrescido uma questão sobre a ocorrência e frequência de queda no último ano (se 

caiu sim ou não e quantas vezes caiu nos últimos doze meses) (APÊNDICE B). Para coletar 

informações sobre a mobilidade funcional utilizou-se o Timed Up and Go-test (TUG)(59) com 

validação intra e interavaliadores para população brasileira de adultos e idosos.(48,49,50) O TUG 

avalia a mobilidade funcional através de uma caminhada que é cronometrada em segundos. O 

indivíduo é orientado a levantar-se de uma cadeira, colocar-se em ortostase, deambular em um 

percurso de três metros, girar 90º e voltar à posição inicial.(43,50,51)  

 

O resultado do TUG-t pode ser interpretado da seguinte forma: o gasto da caminhada 

≤10 segundos indica ausência de déficit da mobilidade, quando >10 é indicativo de alguma 

deficiência da mobilidade.(50,52) Quanto maior o tempo gasto no desempenho da caminhada, 
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maior será o déficit da mobilidade. O TUG-t é um teste simples, rápido, de baixo custo e tem 

boa confiabilidade preditiva com sensibilidade e especificidade em torno de 87%,(53) sendo 

recomendado pela American Geriatrics Societ em ambiente clínico de todos os níveis de 

atenção a saude.(21,51,53) 

 

Na terceira fase foram coletadas informações sobre sintomas depressivos através de 

dois questionários: o Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) e Escala de Depressão 

Geriátrica de Yasavage (EDGY-15) na versão curta.(21,2422,58) O PHQ-9 é um instrumento 

psicométrico composto por nove perguntas que somam 0-27 pontos (ANEXO 3). É um 

instrumento simples de rápida aplicação e boa confiabilidade, com sensibilidade de 77,5% e 

especificidade 86.7%, adaptado e validado, para população brasileira de adultos e idosos.(21,54) 

 

O PHQ-9 é uma escala do tipo likert com scores de 0-4, computados da seguinte 

forma: nenhuma vez, vários dias, mais da metade dos dias, quase todos os dias, para cada um 

dos itens do questionário. Os resultados podem ser dicotomizados, adotando-se um ponto de 

corte ou apresentados em categorias. Para este estudo foi utilizado como ponto de corte o 

valor ≥6 para indicar o transtorno depressivo, conforme estudos prévios.(54,56) Os itens que 

compõem o PHQ-9 são sintomas depressivos definidos pelo DSM-V.(15,38,54) 

 

A Escala de Depressão Geriátrica de Yasavage (EDGY-15) é considerada padrão ouro 

para este tipo de rastreamento.(22,58) (ANEXO 4). É de uso gratuito, disponível em vários 

idiomas, simples, rápida e útil para rastrear o TD das duas últimas semanas e está delineada 

de acordo com a DSM-V.(15,38,58) Idealizada em duas versões: com 30 itens (longa) e com 15 

itens (curta), esta última versão da escala original foi elaborada por Sheikh & Yasavage em 

1986 e validada para brasileiros por Paradela.(5) Utilizada no presente estudo a despeito de ser 

a versão mais empregada pelos pesquisadores, que por convenção adotam ponto de corte com 

valor ≥6 como indicativo de transtorno depressivo.(22,25,34,62) 

 

4.5 Análise Estatística  

 

O relato representado pelo episódio de queda no último ano foi considerado a variável 

dependente do estudo apresenta como variável dicotômica. As variáveis independentes do 

estudo foram as sociodemográficas, o transtorno depressivo e a mobilidade funcional. 
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Os dados coletados foram organizados e analisados utilizando o software Statistical 

Package for Social Sciences para Windows (SPSS 17.0). A análise descritiva consistiu em 

frequências absolutas e relativas, médias e desvios padrão, representadas por tabelas. A 

normalidade dos dados foi verificada pelo Kolmogorov-Smirnov com observação no 

infográfico Q-Q plot.  

 

Para analisar a relação linear entre variáveis independentes (transtorno depressivos) e 

o variável dependente (queda), utilizou-se o coeficiente de Spearman (categóricas e 

numéricas). A análise de regressão linear (RLM) utilizou o modelo stepwise pelo método 

backward que incorpora inicialmente todas as variáveis independentes e depois, por etapas, 

cada uma pode ser ou não eliminada do modelo, foi aplicada para verificar a relação entre 

variáveis independentes explicativas. A concordância dos resultados das escalas utilizadas foi 

verificada pelo coeficiente de Kappa. A consistência interna das escalas utilizadas indicativas 

do transtorno depressivo foi verificada pelo alfa de Cronbach, sendo que quanto maior o seu 

índice melhor e mais exato será a medida extraída. A intensidade da associação entre as 

medidas pareadas (queda e transtorno depressivo) foi verificado pelo teste V de Crámer. Em 

todas as análises o nível de significância considerou um α=0,05 e índice de confiança de 

IC95%.  

 

4.6 Aspectos Éticos da Pesquisa  

 

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) da Faculdade Independente do Nordeste, através do CAAE: 33993114.8.0000.5578 e 

parecer consubstanciado nº 790.750/14 (ANEXO 5). O consentimento voluntário do 

participante foi obtido pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A). O 

estudo transcorreu de acordo com os preceitos éticos da pesquisa com seres humanos, 

previstos na Declaração de Helsinque e na Resolução 466/12 do CNS-CONEP/MS.  
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5 RESULTADOS 

  

Participaram deste estudo 142 idosos com média de idade e desvio padrão de 

71,47±7,1(IC95%=70,97-73,52) anos, sendo que a maior frequência foi mulheres (64,1%). A 

maioria dos idosos estavam na faixa etária de 60 a 75 anos, sendo que a maior parte da 

amostra (69.7%) se declarou alfabetizados. Quanto ao estado civil 52.1% eram casados (união 

conjugal), sendo que 68 idosos encontravam-se sem união conjugal (viúvos, solteiro ou 

separados) e apresentaram OR:2.02 em relação às quedas. O episódio de queda foi relatado 

por mais da metade dos idosos 77(54.2%), demais resultados para análise univariada entre as 

variáveis sociodemográficas e quedas estão representados na tabela 1. 

 

Tabela 1. Modelo de regressão logística univariada dos fatores relacionados a queda pela 

caracterização sociodemográfica dos idosos participantes do estudo, na cidade de Vitória da 

Conquista, Bahia, Brasil, 2015. (N=142). 

 

OR: odds ratio; IC: Índice de Confiança 

 

A prevalência de sintomas depressivos na amostra foi de 62.7% e 52.1% rastreados 

pelo PHQ-9 e EDGY-15 respectivamente. O transtorno depressivo, quedas primárias e 

recorrentes foram mais frequentes em mulheres. Dos setenta e sete idosos que caíram 62 deles 

apresentaram algum déficit na mobilidade funcional pelo pior desempenho do TUG-t (≥11 

segundos), sendo a maioria mulheres (53 idosas), conforme tabela 2. A prevalência de quedas 

Variáveis/ 

Categorias 

n (%) Caiu  

n (%) 

Não caiu 

n (%) 

OR (IC95%) 

Sexo     

    Feminino 91 (64.1) 53 (58.2) 38 (41.8)   

      Masculino 51 (35,9) 24 (47.1) 27 (52.9)   

Faixa etária    3.32 (1.469-7.517) 

60-75 103 (72.5) 48 (33.8) 55 (38.7   

76-88  39 (27.5) 30 (20.8) 09 (6.2)   

Estado Civil    2.02 (1.033-3.964) 

 Com união 74 (52.1) 34 (45.9) 40 (54.1)   

 Sem união 68 (47.9) 43 (63.2) 25 (36.8)   

Escolaridade     

Alfabetizado 99 (69.7) 51 (66.2) 48 (73.8)   

    Não alfabetizado 43 (29.6) 26 (33.8) 17 (26.2)   

Total 142 (100) 77 (54.2)             65 (46.6)   
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recorrentes foi 31(21.8%) referente aos que caíram mais de duas vezes no último ano, este 

percentual também foi maior em mulheres (67%). 

 

Tabela 2. Prevalência do transtorno depressivo e quedas segundo o sexo dos idosos 

participantes do estudo na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil, 2015. (N=142). 

 

Variáveis  N / % Feminino  Masculino 

PHQ-9*    

       Sem Transtorno Depressivo  53 (37,3) 30 (33.0) 23 (45.1) 

       Com Transtorno Depressivo  89 (62,7) 61 (67.0) 28 (54.9) 

EDGY-15**    

      Sem Transtorno Depressivo      68 (47.9) 40 (44.0) 28 (54.9) 

      Com Transtorno Depressivo 74 (52.1) 51 (56.0) 23 (45.1) 

Relato de Queda    

       Não caiu 65 (46.6) 38(26.8) 27(19.0) 

       Caiu 77 (54.2)             53(37.3) 24(16.9) 

Queda recorrente    

        01 episodio 46 (31.6)            33(23.2) 14 (9.9) 

        ≥2 episódios 31 (21.8) 21(14.8) 10 (7.0) 

Total                                                                      142 (100) 91 51 

                

A associação entre transtorno depressivo e queda nos idosos medida pelo PHQ obteve 

Odds Ratio de 2.94; IC95%:1.454-5.883 (p<0.002), quando medido pela EDGY a chance de 

cair obteve Odds ratio 2.21; IC95%:1.19-4.32 (p<0.020), representados na tabela 3. O índice 

de associação de Crámer entre ocorrência de queda e depressão medido pelo PHQ foi 

0,26(p<0.002); enquanto que pelo EGDY foi 0,19(p<0.021). O coeficiente de Cramer toma 

valores de 0 a 1, quanto maior o valor mais forte a associação, portanto os coeficientes 

encontrados são considerados fracos, entretanto obteve significância  

 

Tabela 3. Análise de associação entre queda e transtorno depressivo (PHQ e EDGY) em 

idosos participantes do estudo em vitória da Conquista-BA, 2015. (N:142)  

 

Transtorno depressivo Caiu  Não caiu OR  P* 

PHQ 

     Com  

     Sem  

 

56 (39.4%)  

21 (14.8%) 

 

31 (21.8%) 

34 (23.9%) 

2.925  0.002 

EDGY 

     Com                        

     Sem 

Total                                                    

 

47 (33.1%) 

30 (21.1%) 

 

 

27 (19.0%) 

38 (26.85) 

2.205 0.020 

                       OR: odds ratio;  IC: Intervalo de Confiança  *Teste de Qui-quadrado 
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          Na análise bivariada pelo teste de Spearman evidenciou que houve correlação entre 

ocorrência de quedas e déficit de mobilidade foi fraca, conforme coeficiente rho=0.287 

(p<0.002). Também houve associação significante do relato de queda com a chance 

aumentada de cair em idosos com déficit de mobilidade (TUG) cujo OR:3.54; IC95:1681-

7467; p<0.007, como verificado na Figura 1. A média do tempo gasto pelos idosos no 

desempenho do TUG foi de 17,8±7.94 (IC95%:16,33-19-23) sendo o mínimo de 08 e 

máximo de 55 segundos. O déficit de mobilidade foi maior em mulheres e quanto mais 

avançada a idade. Estava incluso na amostra do estudo quatro idosos (2,8%) que utilizavam 

auxílio de uma bengala para caminhar. Idosos depressivos que concomitantemente 

apresentam déficit de mobilidade foram 55 (38.7%); OR:1.8 IC95%:0.877-3.663 pelo EDGY 

e 60 (42%); OR:1.1IC95%:0.535-2.229 pelo PHQ. 

 

Figura 1: Associação entre o relato de queda e mobilidade funcional (TUG) em idosos 

participantes do estudo na cidade de Vitória da Conquista, Bahia. 2015. (n=142).  

 

 
 

 

Com o objetivo de verificar o poder explicativo dos fatores associados a ocorrência de 

queda (variável dependente), foi aplicada o modelo de regressão linear multivariável. Foram 

analisadas conjuntamente sete variáveis independentes do estudo (sexo, idade/anos, transtorno 

de depressão pelo EDGY e PHQ, escolarização, estada civil). Esta análise obteve 

conjuntamente coeficiente R=0.448 (p<0.001). Sendo que as variáveis que apresentaram 
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maior poder explicativo para ocorrência de queda foram: déficit de mobilidade (p<0.003), 

idade avançada (p<0.017) e transtorno depressivo pelo PHQ (p<0.050), conforme apresentado 

na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Resultado do modelo de regressão logística multivariável com fatores explicativos 

do desfecho da queda em idosos, Vitória da Conquista, BA, Brasil em 2015. (N=142)  

 

R: 0.448 (p<0,001) (β)* Beta IC95%** t p¨ 

      

Mobilidade funcional  0.255 0.238 0.085-0.425 2,973 0.003 

Transtorno Depressivo (PHQ) 0.171 0.168 0.058-0.348 1,910 0.050 

Transtorno Depressivo (EDGY) 0.024 0.024 -0.147-0.194 0,275 0.078 

Idade em anos  0.161 0.214 0.003-0.027 2,408 0.017 

Sexo -0.154 0.148 -0.325-0.018 -1,775 0.078 

Escolarização -0.033 0.031 -0.202-0.135 -0,393 0.690 

Estado Civil 0.025 0.025 -0.145-0.194 0,775 0.775 

    *(β)coeficiente de regressão beta(%)      Intervalo de Confiança**   valor de p=significância¨ 

 

A análise de confiabilidade interna das escalas pelo Alfa de Cronbach obteve os 

coeficientes de 0.72% (PHQ-9) e 0.74% (EGDY-15), estes coeficientes são aceitáveis, tendo 

em vista que valores menores que 0,70 é considerada de baixa confiabilidade, em 

contrapartida, valores acima de 0,90 pode ser considerada possível redundância ou 

duplicação.(66) A concordância de Kappa de Cohen entre escalas obteve coeficiente k=0,40 

(p<0,001; IC95%: 232-538), este teste avalia a concordância entre instrumentos e mede o 

grau de aquiescência além do esperado pelo acaso, seus valores variam de 0 a 1, quanto maior 

o coeficiente kappa melhor será a concordância medida. Sendo que coeficientes de 0,40-0,59 

é considerado moderado conforme Fontelles.(67) 
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6 DISCUSSÃO 

 

  Nossos achados evidenciaram que existe associação entre depressão e relato de queda 

rastreados pelas duas escalas. Idosos com transtorno depressivo apresentaram entre 2 a 3 

vezes maior chance de cair, sendo que a depressão responde por 19 a 26% dos episódios de 

queda. Os indícios depressivos tiveram alta prevalência, também os episódios de quedas 

primárias e as recorrentes no último ano. Houve correlação significante de idosos com déficit 

da mobilidade (TUG) e episódios de queda. Na análise de regressão multivariável, entretanto, 

as variáveis independentes que permaneceram associadas a queda foram o déficit da 

mobilidade, o transtorno depressivo e a idade avançada. 

 

Estima-se que a depressão afeta cerca 121 milhões de pessoas no mundo, neste sentido 

foi conduzida pesquisas em vários países, sendo que aqueles de alta renda, os jovens solitários 

exibem maior chance de desenvolver o transtorno de depressão, já nos países de média e 

baixa renda as chances são maiores em idosos, em viúvos, solteiros e em mulheres.(7) Em 

nosso estudo a prevalência do transtorno depressivo foi significante e considerada alta, 

compatíveis com pesquisas que apontaram variabilidade de 15 a 57% em idosos 

comunitários.(21,25,27,60,64)  

 

Contudo a ampla variabilidade do TD pode estar subestimada ou superestimada, pela 

ausência ou dificuldade de diagnóstico, de tratamento ou deficiência de acurácia dos diversos 

instrumentos utilizados para avaliação.(25,30,34) A predominância de SD geram consequências 

como déficit funcional e psíquico, declínio da saúde, da competência e capacidade para 

manter a independência funcional, levando o idoso a sentimento de tristeza, insegurança que 

conjuntamente aumenta a possibilidade de recorrência para depressão e pode funcionar como 

fator de risco para demais prejuízos à saúde. A prevalência do TD foi mais frequente em 

mulheres, possivelmente porque elas apresentar o dobro de chances para desenvolver 

depressão em relação aos homens,(34) e influência da flutuação hormonal e variáveis 

biologicas.(13,12,17,50,65) 

 

A queda também obteve alta prevalência e demonstrou alto percentual em 54.2%, 

sendo mais frequente em mulheres. Seguindo tendência apresentada por estudos prévios 

conduzidos em diferentes regiões brasileiras e estrangeiras, que evidenciam variabilidade da 

prevalência de queda entre 17 a 53% na população idosa, sendo mais comum a partir dos 65 
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anos de idade.(7,11,13,49,52) Neste contexto, nossos resultados podem ser interpretados como 

preocupantes do ponto de vista da saúde pública por se tratar de idosos comunitários que 

demonstraram prevalência potencial de queda recorrente e consequente probabilidade para 

incapacidade funcional. A despeito da queda ser relatada como segunda causa associada à 

incapacidade e mortalidade neste grupo populacional.(13,14,39) 

 

Entretanto os percentuais de quedas em idoso podem estar subestimados por falta de 

registro de ocorrência, ausência de avaliação ampla e sistemática, pelo viés de memória, 

omissão da ocorrência da queda por vergonha ou pela ausência de lesão aparente.(13,43,45,52) 

Também se observou que a chance de cair nos últimos doze meses foi maior em idosos sem 

união conjugal, possivelmente pela sua exposição a maiores fatores de risco e por 

vivenciarem mais a solidão. Porém na pesquisa de coorte conduzida por Soares & Perracini(13) 

observaram que idosos que moravam sozinhos encontravam-se mais protegidos. Estas 

divergências poderiam ser explicadas pelas diferenças de desenhos de pesquisa, entre grupos, 

regiões e seus contextos socioeconômicos, entretanto necessitam ainda de esclarecimentos. 

 

 A associação da queda e transtorno depressivo foi demonstrada pelo presente estudo 

de forma significante. Inicialmente porque estes desfechos em idosos compõem dois eventos 

recorrentes com tendência crescente, que embora aparentemente distintos, guardam profunda 

inter-relação por compartilharem fatores de risco comuns. Além disto, uma ocorrência pode 

funcionar como determinante do aparecimento da outra.(4,20,37,38) Assim a ocorrência 

simultânea de queda e depressão pode explicar, em parte, aumento do declínio funcional, 

prejuízos à autonomia, independência funcional e possibilidade de maior morbimortalidade. 

Pois a presença da doença depressiva, além de retardar a recuperação pós-queda pode 

contribuir para sobreposição de doenças e incapacidades. Outras pesquisas relatam que a 

sobreposição de fatores de risco em idosos depressivos que sofrem queda tem sido 

relacionada a maior déficit de mobilidade funcional, esclarecendo que a saúde do idoso é 

demonstrada pela autonomia e capacidade funcional frente suas limitações sejam psíquicas ou 

físicas.(25,37,38,47,62,64) 

 

Pesquisas que utilizaram instrumentos e desenhos diferentes, descreveram que a 

presença de sintomas depressivo podem explicar a maior vulnerabilidade para cair pelos seus 

mecanismos subjacentes e fatores intrínsecos comuns à queda, que geram inatividade, 

letargia, que diminui a energia, a força e nível de atenção do idoso.(20,75) Em nosso estudo 
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verificou-se a influência tanto dos sintomas depressivos quanto do déficit da mobilidade sobre 

a queda primária e recorrente, que pode sugerir ação conjunta das condições próprias do 

envelhecimento que aumenta vulnerabilidade aos efeitos indesejáveis a saúde. Além disso o 

transtorno depressivo pode interagir com demais condições clínicas (doenças crônicas, 

demenciais, uso de múltiplos medicamentos) que provavelmente aumenta a chance para cair e 

as repercussões debilitantes ao idoso.(13,20,27) 

 

A associação entre déficit de mobilidade (TUG) e queda foi a mais forte das relações 

independentes investigadas, neste estudo. O TUG é considerado bom preditor do déficit da 

mobilidade funcional através de uma atividade básica.(25,37,52,53) O fato é que as condições 

decorrentes da senescência geram declínio do sistema locomotor e redução gradual do 

movimento, sendo a fraqueza muscular um determinante para ocorrência de queda. Esta 

condição pode explicar em parte, pelo déficit na mobilidade e equilíbrio que diminui a 

resposta neurofuncional para evitar a queda. Assim, possivelmente havia em nossa amostra 

algum grau de dependência para realizar atividades básicas, visto que, demonstraram chance 

de quase quatro vezes maior para cair, sendo que as quedas recorrentes atingiram percentual 

de 21.8%, que pode ter sido dificultada mais ainda pela lentidão psicomotora advinda dos TD.  

 

A queda recorrente retrata a existência de déficit da mobilidade que é considerada um 

marcador de uma fragilidade ou doença. Sugere o comprometimento do sistema 

neurofuncional responsáveis pelo equilíbrio postural, que diminui a autoeficácia para evitar a 

queda.(13,39) Na presente amostra, o transtorno depressivo foi um dos fatores que influenciou a 

recorrência de quedas em 80% dos idosos que caíram.  Possivelmente fatores subjacentes ao 

transtorno depressivo podem preceder o episódio de queda e vice-versa, potencializados por 

condições subclínicas como: debilidades e fragilidades próprias do idoso, medo de cair 

novamente, comorbidades, limitações funcionais habituais que envolve a inatividade e demais 

fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam um ao outro.(37) Pois tanto o envelhecimento 

quanto a presença de doenças modificam e interferem na realização de tarefas básicas, na 

disposição e nível de atenção que são razões potenciais para diminuir a mobilidade e 

capacidade funcional do idoso.(37) Nossos achados corroboraram com resultados de pesquisas 

que utilizaram instrumentos equivalentes e relatam a deficiência funcional e depressiva como 

determinantes da queda.(9,13,20,27,62,43,50)  
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Nossos resultados também dão suporte à hipótese de que o avançar da idade cria 

condições para ocorrência simultânea de queda e depressão, que geram repercussões 

negativas na saúde do idoso e prejudica ainda mais a capacidade orgânica, adaptativa.(9,13,16) 

Além dos múltiplos fatores como comorbidades, interações medicamentosas, traumas de 

quedas, declínios cognitivos que podem atuar sinergicamente para o declínio da saúde, sendo 

capazes de explicar parcialmente, a ocorrência simultânea do episódio de queda e depressão, 

pois estes eventos guardam relação com debilidades físicas, psíquicas e condição subclínicas 

do idoso.(16,37,49,64) 

 

Vale destacar que os instrumentos utilizados neste estudo são validados e adaptados e 

apresentaram boa capacidade psicométrica e preditiva para detecção dos sinais e sintomas 

clínicos que se propõe, também avaliados por outros pesquisadores.(6,21,54,55,56) A 

confiabilidade interna da EDGY obteve 0.74% enquanto o PHQ obteve 0.72% medidos pelo 

Alfa de Cronbach estes coeficientes indicam a adequacidade do instrumento e são 

considerados aceitáveis, visto que valores abaixo de 0,70 indica baixa a confiabilidade do 

instrumento, conforme também verificado por outro estudo.(55,66) A concordância das escalas 

medida pela estatística Kappa demonstrou coeficiente moderado (40%).(67) Sendo que o PHQ 

foi capaz de detectar maior frequência dos SD quando comparado a EDGY. Outros estudos 

que mediram a adequacidade do PHQ encontraram percentuais de 076 a 83(30,56)  

 

Em síntese, a análise de regressão linear multivariável evidenciou três fatores 

permaneceram associadas ao desfecho da queda no presente estudo: o déficit da mobilidade 

(TUG), sintomas depressivos medidos pelo PHQ e idade avançada. Estes resultados 

evidenciam que o episódio de queda, evento de causa externa, resulta sinergicamente de 

fatores subjacentes e latentes cujas repercussões deprimem a capacidade e mobilidade do 

idoso.(27,42,47)   
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7 LIMITAÇÕES E PERSPECTIVAS DO ESTUDO 

 

Esta pesquisa foi capaz de demonstrar que é possível identificar idosos suscetíveis ao 

episódio de quedas tendo associado a presença de sintomas depressivos e outros fatores, a 

partir do uso de instrumentos simples de rastreio. O conhecimento das condições de risco para 

o adoecimento é fundamental para tomada de decisão sobre prevenção e tratamento. Sendo 

que a avaliação sistematizada na perspectiva do cuidado integral ao idoso, representa uma 

estratégia para reduzir o subdiagnóstico e subtratamento tanto da depressão quanto da queda. 

Este estudo poderá também contribuir para o esclarecimento sobre a associação destes 

eventos enquanto questões de expressiva magnitude na população idosa.  

 

Os instrumentos utilizados neste estudo são validados com adequada confiabilidade 

para investigar este tipo de agravo, além disso, nossos resultados corroboram com a tendência 

apresenta por estudos prévios, dando suporte e validade aos nossos achados, ao evidenciar a 

associação existente entre queda e transtorno depressivo em idosos frequentadores de Centros 

de convivência. Neste sentido novas pesquisas são desejáveis em busca de mais 

esclarecimentos sobre estes eventos e sua ocorrência simultânea. 

 

Nossos resultados são consistentes quando comparados a estudos análogos sobre o 

tema, entretanto este estudo está sujeito a algumas limitações. A primeira diz respeito ao 

modelo transversal que não permite investigar a relação causal e o reduzido tamanho 

amostral. Por se tratar de pesquisa conduzida por autorrelato também podem aumentar a 

possibilidade de vieses de memória que podem superestimar ou subestimar os resultados. 

Outra limitação refere-se à ausência de outras caracterizações da amostra sobre demais 

aspectos sociodemográficos, clínicos e de atividade física que inviabiliza demais 

interpretações.  
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8 CONCLUSÃO 

 

Os resultados desta pesquisa permitiram demonstrar que existe associação significante 

entre queda e transtorno de depressão em idosos. Na população do estudo a depressão ocorreu 

em cerca de 62% dos indivíduos e a queda teve prevalência de 54,2%. A deficiência na 

mobilidade, a idade avançada e presença de sintomas depressivos foram as variáveis 

independentes que se encontraram associadas a ocorrência da queda em idosos. Sendo que a 

variável independente que despontou com maior poder explicativo para ocorrência da queda 

foi o déficit na mobilidade medido pelo TUG.  

 

Foi possível observar uma relevante prevalência dos indícios depressivos entre os 

idosos, mesmo se tratando de amostra não clínica, na qual, muitas vezes, o início da depressão 

passa despercebido e é subdiagnosticada. Recomenda-se que os métodos subjetivos de 

rastreio dos indicativos da depressão sejam utilizados como adjuvante aos métodos 

convencionais de detecção sintomatológica, tanto no âmbito clínico quanto na atenção 

primária e secundária, servindo de base para posterior confirmação do diagnóstico da doença 

por um médico ou profissional competente. 

 

Neste sentido, recomenda-se a ampliação do cuidado e qualificação da atenção integral 

ao idoso, visando a redução da subnotificação da doença depressiva e ocorrência de queda 

neste grupo populacional que se apresenta mais vulnerável. Destacando a relevância de boas 

práticas de rastreamento por meio de instrumentos simples, de baixo custo, capazes de 

identificar os riscos e a dimensão de adoecimento, como estratégia para consolidação de 

programa preventivo e de controle da queda e da doença depressiva. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE 

 

FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE - FAINOR 

Credenciada pela Portaria MEC n.o 1.393, de 04 de julho de 2001 

Publicado no DOU de 09 de julho de 2001 

 

 Prezado (a) Senhor (a), sou Amanda G. Cordeiro Matias e estou realizando juntamente 

com a Prof. Dr. Marcos de Almeida Matos, o estudo sobre "Ocorrência de quedas e os 

sintomas depressivos em idosos".  

 O Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), desta pesquisa. 

Sua participação não terá nenhum tipo de gasto, também não receberá qualquer vantagem ou 

ajuda financeira. Suas dúvidas referentes a esta Pesquisa serão esclarecidas a qualquer 

momento pelo pesquisador assistente O Sr. (a) poderá se retirar da pesquisa ou interromper o 

seu consentimento a qualquer momento, pois sua participação é voluntária e a recusa em 

continuar participando não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é 

atendido pelos pesquisadores ou pelos profissionais do Centro de Convivência do Idoso, ao 

qual participa. Todas as informações sobre a sua identidade ou sobre sua saúde, serão 

guardadas em segredo. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada, 

no próprio Centro de Convivência, sem o risco de aparecer nomes, pois seu nome ou o 

material que indique sua participação não serão liberados sem a sua permissão. 

 Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais e iguais, 

sendo que uma será arquivada pelos pesquisadores responsáveis, e a outra será fornecida ao 

senhor (a). Os dados, fichas e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o 

pesquisador responsável por um período de cinco anos, e após esse tempo serão extintos. 

Todos os seus direitos ao sigilo da sua identidade serão resguardados em atendimento a 

legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando as 

informações somente para os fins acadêmicos e científicos. 

           A Pesquisa tem por objetivo conhecer e demonstrar o perfil dos sintomas depressivos e 

a ocorrência de quedas em idosos residentes na comunidade, e assim, contribuir com 

informações para a promoção em saúde da pessoa idosos, e melhorar as ações de prevenção 

no âmbito deste programa de convivência do idoso, nesta cidade. 

RISCOS: São mínimos que se refere ao possível constrangimento ao ser direcionado a sua 

vida pessoal pelas perguntas dos questionários, ao expressar seus sentimentos sobre tristezas e 

medo relacionados aos sintomas de depressão. Lembrando que a sua privacidade será 

respeitada durante todo o momento do trabalho, como também será respeitado o direito de não 

as responder, caso queira. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.  O (a) senhor 

(a) pode sair da pesquisa a qualquer momento, sendo sua privacidade preservada e nenhum 

dano irá acontecer por isso. 

BENEFÍCIOS: Através das informações e avaliação desta pesquisa será possível contribuir e 

ajudar os próprios idosos com orientações e educação em saúde e também ao Programa de 

Convivência dos Idosos, orientando a manter uma qualidade de vida diária melhor no seu 

ambiente de trabalho. 

 

CONSENTIMENTO DO PARTICIPANTE VOLUNTÁRIO 
 Eu concordo em participar do estudo intitulado Prevalência de quedas e os sintomas 

depressivos em idoso, e fui devidamente informada e esclarecida pela pesquisadora Amanda 

Cordeiro Matias, sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação e que a pesquisa é orientada 



46 
 

  

pelo Prof. Dr. Marcos de Almeida Matos, a quem poderei consultar a qualquer momento que 

julgar necessário. 

 Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer 

incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o 

sucesso da pesquisa. Fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo que 

tem como objetivo conhecer e demonstrar o perfil dos sintomas depressivos de quedas entre 

os idosos, contribuindo com o conhecimento real para promoção em saúde, além de, 

fortalecer as ações políticas e públicas voltadas ao idoso. 

 Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de questionário. O acesso e a 

análise dos dados coletados se farão apenas pela pesquisadora e/ou sua orientadora. Os 

resultados gerais obtidos nesta pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos 

propostos, incluída sua publicação em congresso, em revista científica especializada. 

Por este meio, AUTORIZO o uso dos meus dados neste Projeto de Pesquisa. 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 
Eu,________________________________________, abaixo assinado, após a leitura (ou a 

escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar e ter esclarecido 

as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em participar do estudo sobre 

Prevalência do risco de depressão e quedas em idoso, como voluntário (a). Fui 

devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo (a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/ 

assistência/tratamento).  

 

_____________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

                                                                                     

                                                                                         Impressão datiloscópica  

 

 
   __________________________ 

Dr. Marcos Almeida Matos 

Pesquisador Responsável 

TEL: (71) 987190773 

E-mail: malmeida@ig.com.br 

_____________________________ 

Amanda G. Cordeiro Matias 

Pesquisadora Assistente 

TEL: (71) 999646810 

E-mail: amtias@ufba.br 

 

 

 

 

 

 

 

ENDEREÇO INSTITUCIONAL DOS 

PESQUISADORES: 
Universidade Federal da Bahia/IMS 

Rua Rio de Contas, Qd-17/58 - Candeias, Vitória 

da Conquista-BA, 45029-094 Telefone: (77) 

3161 - 1000 

 

ENDEREÇO DO COMITÊ DE ÉTICA: 

 Av.  Faculdade Independente do Nordeste – 

FAINOR São Luiz, n°31 – Núcleo de Pesquisa -2º 

Andar. Vitória da Conquista - BA 

CEP: 45055-080 Telefone: (77)3161-1071 

E-mail: cep@fainor.com.br 

mailto:cep@fainor.com.br


47 
 

  

APÊNDICE B - Questionário Sociodemográfico 

 

 

O Sr.(a) está sendo convidado participar de uma pesquisa: Análise da associação 

sobre a ocorrência de queda e sintomas depressivos em idosos da comunidade 

           

Nome:..................................................... Idade: .......anos       Sexo: (  ) Masc. (  ) Fem. 

 

Estado civil: Em união conjugal (casado ou em união estável    (   )  

                      Sem união conjugal (solteiros, viúvos, separados  (   ) 

 

Escolaridade:  Escolarizado  (  )      Não escolarizado  (   ) 

 

 

O Sr.(a) já caiu (queda) dentro ou fora 

do domicílio nos últimos 12 meses? 

 

[0] Não (  )             [1] Sim (  ) 

 

Quantas vezes? 

 

1 vez (  )  2 vezes (  )  3 vezes (  ) 4 vezes (  ) 

  

5 vezes ou mais (  ) 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 -  Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) 

 

 

Nome: ........................................................ Idade: ............ Sexo……… Data:___/___/____ 

 

Alfabetizado:  (  )  sim      (   ) não                                 Score do teste: .................... pontos. 

 

 
. 

 
Referências: Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. Mini-Mental State: a practical method for grading the cognitive state of 

patients for clinician. J Psychiatr Res 1975;12:189-198.   Bertolucci PHF et al. O Mini-Exame do Estado Mental em uma 

população geral: impacto da escolaridade. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, 1994, 52(1):1-7. 
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ANEXO 2 - Timed up and Go Test (TUG-T) 

 

 
Nome: .......................................................................................................... Idade: ..............anos 

Sexo:  masculino (   )   feminino  (  )                Institucionalizado  sim (   )   não  (   )        

 

TUG - AVALAIAÇÃO DA MOBILIDADE FUNCIONAL E EQUILÍBRIO DINÂMICO 

Categorização dos Resultados do Teste 

Tempo gasto no desempenho do teste da caminhada 3 metros:  (    ) <10segundo     (     ) > 10 segundo.  

Tempo cronometrado: ...................segundos 

                                                                            Avaliador:....................................................... Data: ___/___/___   

 

 

 
Referência: Podsiadlo D, Richardson S. The timed "Up & Go": a test of basic functional mobility for frail 

elderly persons. J Am Geriatr Soc. 1991;39(2):142-8. 
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ANEXO 3 - Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) 

 

                PATIENT HEALTH QUESTIONNAIRE-9 (PHQ-9)                 Pontos obtidos: (............) 

AGORA VAMOS FALAR SOBRE COMO O (A) SR. (A) TEM SE SENTIDO NAS ÚLTIMAS DUAS SEMANAS 

1) NAS ÚLTIMAS DUAS SEMANAS, QUANTOS DIAS O (A) SR.(A) TEVE POUCO INTERESSE OU POUCO PRAZER EM 
FAZER AS COISAS? 

(0) nenhum dia 

(1) menos de uma semana 
(2) uma semana ou mais 

(3) quase todos os dias 

2) NAS ÚLTIMAS DUAS SEMANAS, QUANTOS DIAS O (A) SR.(A) SE SENTIU PARA BAIXO, DEPRIMIDO (A) OU SEM 

PERSPECTIVA? 
(0) nenhum dia 

(1) menos de uma semana 

(2) uma semana ou mais 
(3) quase todos os dias 

3) NAS ÚLTIMAS DUAS SEMANAS, QUANTOS DIAS O(A) SR. (A) TEVE DIFICULDADE PARA PEGAR NO SONO OU 

PERMANECER DORMINDO OU DORMIU MAIS DO QUE DE COSTUME? 

(0) nenhum dia 
(1) menos de uma semana 

(2) uma semana ou mais 

(3) quase todos os dias 

4) NAS ÚLTIMAS DUAS SEMANAS, QUANTOS DIAS O (A) SR.(A) SE SENTIU CANSADO (A) OU COM POUCA ENERGIA? 

(0) nenhum dia 
(1) menos de uma semana 

(2) uma semana ou mais 

(3) quase todos os dias 

5) NAS ÚLTIMAS DUAS SEMANAS, QUANTOS DIAS O (A) SR.(A) TEVE FALTA DE APETITE OU COMEU DEMAIS? 
(0) nenhum dia 

(1) menos de uma semana 

(2) uma semana ou mais 
(3) quase todos os dias 

6)NAS ÚLTIMAS DUAS SEMANAS, QUANTOS DIAS O (A) SR.(A ) SE SENTIU MAL CONSIGO MESMO (A) OU ACHOU QUE 
É UM FRACASSO OU QUE DECEPCIONOU SUA FAMÍLIA OU A VOCÊ MESMO (A)? 

(0) nenhum dia 

(1) menos de uma semana 

(2) uma semana ou mais 

(3) quase todos os dia 

7) NAS ÚLTIMAS DUAS SEMANAS, QUANTOS DIAS O (A) SR.(A) TEVE DIFICULDADE PARA SE CONCENTRAR NAS 

COISAS (COMO LER O JORNAL OU VER TELEVISÃO)? 
(0) nenhum dia 

(1) menos de uma semana 

(2) uma semana ou mais 
(3) quase todos os dias 

8) NAS ÚLTIMAS DUAS SEMANAS, QUANTOS DIAS O (A) SR.(A) TEVE LENTIDÃO PARA SE MOVIMENTAR OU FALAR 

(A PONTO DAS OUTRAS PESSOAS PERCEBEREM), OU AO CONTRÁRIO, ESTEVE TÃO AGITADO (A) QUE VOCÊ FICAVA 

ANDANDO DE UM LADO PARA O OUTRO MAIS DO QUE DE COSTUME? 
(0) nenhum dia 

(1) menos de uma semana 

(2) uma semana ou mais 
(3) quase todos os dias 

9) NAS ÚLTIMAS DUAS SEMANAS, QUANTOS DIAS O (A) SR.(A) PENSOU EM SE FERIR DE ALGUMA MANEIRA OU QUE 
SERIA MELHOR ESTAR MORTO(A)? 

(0) nenhum dia 

(1) menos de uma semana 

(2) uma semana ou mais 

(3) quase todos os dias 

10) CONSIDERANDO AS ÚLTIMAS DUAS SEMANAS, OSSINTOMAS ANTERIORES LHE CAUSARAM ALGUM TIPO DE 

DIFICULDADE PARA TRABALHAR OU ESTUDAR OU TOMAR CONTA DAS COISAS EM CASA OU PARA SE 
RELACIONAR COM AS PESSOAS. 

(0) nenhuma dificuldade 

(1) pouca dificuldade 
(2) muita dificuldade 

(3) extrema dificuldade 

Escore total é obtido pela soma dos itens que varia de 0-27. É indicador positivo de depressão valores com cortes de ≥06 (FHELAN; BIAN).  

Fonte: versão em português do Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) Santos et.al (2013).  
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ANEXO 4 - Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage (EDGY) 

 

 

 

ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA DE YESAVAGE (EDGY).  

VERSÃO CURTA                            

Perguntas/itens Resposta dicotômica 

1. Está satisfeito (a) com sua vida?  Sim=0 (  )   Não=1 (  ) 

2. Diminuiu a maior parte de suas atividades e interesses?   (sim=1)       (não = 0) 

3. Sente que a vida está vazia?  (sim=1)       (não = 0) 

4. Aborrece-se com frequência?  (sim=1)       (não = 0) 

5. Sente-se de bem com a vida na maior parte do tempo?  (não=1)       (sim = 0) 

6. Teme que algo ruim possa lhe acontecer?  (sim=1)       (não = 0) 

7. Sente-se feliz a maior parte do tempo?  (não=1)       (sim = 0) 

8. Sente-se frequentemente desamparado (a)?  (sim=1)       (não = 0) 

9. Prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas?  (sim=1)       (não = 0) 

10. Acha que tem mais problemas de memória que a maioria? (sim=1)       (não = 0) 

11. Acha que é maravilhoso estar vivo agora?  (não=1)       (sim = 0) 

12. Vale a pena viver como vive agora? (não=1)       (sim = 0) 

13. Sente-se cheio (a) de energia? (não=1)       (sim = 0) 

14. Acha que sua situação tem solução?  (não=1)       (sim = 0) 

15. Acha que tem muita gente em situação melhor?  (sim=1)       (não = 0) 

 Total: 
Scores: É indicador positivo do transtorno depressivo o valor/corte de ≥6. Quanto maior o 

score maior a gravidade do indicativo de depressão 

 

 

 
Referência: Paradela EMP, Lourenço RA, Veras RP. Validação da escala de depressão geriátrica em um ambulatório 

geral. Rev Saúde Pública. 2005;39(6):918-23.5 
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ANEXO 5 - Parecer consubstanciado do CEP/PB 
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ANEXO 6 – Artigo publicado: Depressive Disorder and Mobility as Functional 

Predictors Falls In Elderly 
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ANEXO 7 – Artigo publicado: Indicators of depression in elderly and different 

screening methods. 
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ANEXO 8 – ARTIGO PUBLICADO: Análise fatorial de sintomas depressivos e 

ocorrência de quedas em idosos 
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