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RESUMO
O medo de cair dos idosos pode ser caracterizado como uma apreensão ao caminhar ou um temor excessivo em cair.
Sua prevalência varia de 20 a 85% entre idosos não institucionalizados, que tende a isolar o idoso do convívio social e
privar-se  de  realizar  determinadas  atividades.  O  objetivo  desta  pesquisa  será  verificar  a  relação  entre  a  força  de
preensão palmar, o medo de cair e os dados sociodemográficos e antropométricos de pessoas com 60 anos ou mais.
Será um estudo de abordagem quantitativa do tipo transversal a ser realizado em locais públicos na cidade de Maringá –
PR.  As  informações  sociodemográficas  como  idade,  cor  da  pele  declarada,  estado  civil,  renda  familiar  e  dados
antropométricos  como  o  peso,  altura  e  índice  de  massa  corpórea-  IMC  serão  obtidos  por  meio  de  questionário
estruturado, seguido pelo preenchimento do instrumento “Escala de Eficácia de Quedas – Internacional” (FES – I Brasil).
A força de preensão palmar (FPP) será obtida por meio de um dinamômetro manual digital (T.K.K. 5401 Grip-D, Takey®,
Smedley; Tokyo, Japan). Espera-se identificar se há relação entre a maior ou menor FPP e o medo de cair dos idosos,
de modo identificar a possível aplicação do teste de FPP para destinar maior cuidado e orientações com o medo de cair
dos idosos.

PALAVRAS-CHAVE: Idosos, quedas, promoção da saúde.

1 INTRODUÇÃO

Os avanços obtidos pelo sistema de saúde brasileiro, a partir de um considerável controle das
doenças parasitárias e infecciosas,  conduziram a uma expressiva diminuição da mortalidade no
Brasil. Associado a isso, a inserção da mulher no mercado de trabalho promoveu uma significativa
queda na taxa de fecundidade. Estes elementos contribuíram para que um processo de transição
demográfica,  com consequente  mudança no  perfil  demográfico  do país,  aumentando  o  número
absoluto de idosos em nossa população  (DUARTE; BARRETO, 2012). Dessa forma, é importante
que se busquem novas alternativas de cuidado para esse grupo populacional, considerando seus
aspectos  individuais  e  sociais,  bem como a  maneira  que  o  ambiente  influencia  o  processo  de
envelhecimento (ANSAI et al., 2013).

Um aspecto  importante  a  ser  avaliado  na  população  idosa  é  alta  incidência  de  quedas:
pesquisas indicam que a cada três  idosos,  um cai  pelo menos uma vez ao ano,  sendo que a
probabilidade da reincidência de quedas é duplicada neste período (STURNIEKS; GEORGE; LORD,
2008). De acordo com Pinheiro et al. (2016), cerca de 70% das mortes acidentais de pessoas com
75  anos  ou  mais  decorrem  de  fraturas  ocasionadas  por  quedas.  Esta  questão  apresenta
consequências preocupantes para idosos, familiares e para o Sistema Único de Saúde (SUS), em
função  da  elevada  taxa  de  mortalidade  associada  às  implicações  econômicas.  (PIMENTEL;
SCHEICHER, 2013). 

Um dos principais instrumentos do corpo humano são as mãos, responsáveis por grande
parte  do  desenvolvimento  da  espécie  humana,  por  permitir  a  realização  de  movimentos  de
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preensão.  A  força  e  a  precisão  são  os  mecanismos  básicos  de  preensão  palmar,  o  primeiro
descreve a flexão dos dedos sobre a região palmar, enquanto o segundo se refere à aproximação
dos  dedos  polegar  e  indicador.  De  forma  geral,  esta  habilidade  é  parâmetro  no  controle  de
processos de reabilitação, na avaliação de patologias neurológicas, além de servir como indicador
geral da força e da potência muscular (DIAS et al., 2009).

O medo de cair  pode ser caracterizado como uma apreensão ao caminhar ou um temor
excessivo em cair. Sua prevalência varia de 20 a 85% entre idosos não institucionalizados, e essa
sensação pode gerar uma insegurança ao caminhar, provocando alterações na rotina do idoso, que
tende a se isolar do convívio social e privar-se de realizar determinadas atividades em decorrência
do  possível  risco  de  cair,  causando-lhe  transtornos  não  só  psicológicos,  como  depressão  e  o
sentimento  de  desamparo,  mas  também  a  dependência  física  e  até  mesmo  uma  possível
institucionalização precoce (ANTES et al, 2013).

O objetivo desta pesquisa é avaliar se existe relação entre a força de preensão palmar de
idosos  e  a  confiança  e  autonomia  dos  idosos.  Pretende-se  verificar  se  existe  relação  entre  a
diminuição da força de preensão palmar e o medo de ocorrência de quedas.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa será de abordagem quantitativa do tipo transversal. O presente estudo será
realizado na cidade de Maringá – Pr, em locais públicos como praças, bancos, clubes, mercados,
feiras,  igrejas,  Parques Públicos,  Universidade da terceira  idade entre  outros.  Será  calculada a
amostra  de estudo a partir  da população total  de idosos da cidade de Maringá (fonte  IBGE)  e
considerando-se um erro de estimativa de 5% e confiabilidade de 95%.

Após a aprovação do estudo pelo Comitê de  Ética e Pesquisa com Seres Humanos,  os
participantes assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e estarão cientes de
que  a  qualquer  momento  poderão  questionar  sobre  os  procedimentos  ou  desistir  da  pesquisa.
Inicialmente os interessados passarão por uma avaliação onde serão determinados os critérios de
inclusão e exclusão.

Os  indivíduos serão recrutados por  conveniência,  para  compor  a  amostra  representativa.
Farão parte da amostra indivíduos de ambos os sexos, da faixa etária igual e/ou acima de 60 anos,
sem antecedentes de alterações cognitivas ou incapacidade física grave e limitante.  O medo de cair
será avaliado através da Escala Internacional de Eficácia de Quedas – I (FES- I), desenvolvida pela
Rede Européia  de Prevenção às  quedas e  validada em idosos brasileiros  por  Camargos et  al.
(CAMARGOS et al, 2010). 

Para avaliação da FPM será utilizado um dinamômetro manual digital (T.K.K. 5401 Grip-D,
Takey®, Smedley; Tokyo, Japan) e para análise do desempenho da força máxima de FPM dos
idosos  será  utilizado  os  valores  de  referência,  segundo  gênero  e  faixa  etária  citados  por
BOHANNON et al, 2006. Para interpretação dos dados será utilizado o Pacote Estatístico Sphinx
Léxica, 5.1.0.8 para a análise dos perfis, e o software Statgraphics para análise de significância.
Será utilizado o teste do Qui-quadrado para análise de dependência entre as variáveis (p ≥ 0,01).

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se identificar a relação entre a força de preensão palmar em idosos e o medo de cair.
Com o resultado da pesquisa, pretende-se avaliar se por meio da mensuração da força de preensão
palmar dos idosos será possível  identificar aqueles que possuem maior medo de cair,  a fim de

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

propor aos profissionais da saúde e cuidadores de idosos como identificar aqueles que necessitam
de cuidados maiores, para que os mesmos possam vivenciar um envelhecimento ativo.
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