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Resumo  

Este artigo centra-se no tema da avaliação ergonômica ambiental de uma Instituição de 
Longa Permanência na cidade de João Pessoa - PB, bem como na avaliação do equilíbrio 
dos idosos residentes. Trata-se de um estudo descritivo de campo, realizado com uma 
amostra de 20 idosos residentes em um bloco da instituição. O instrumento utilizado para 
avaliação do equilíbrio foi a Berg Functional Balance Scale, que fornece uma porcentagem 
de risco para quedas. Para avaliação ambiental utilizaram-se instrumentos de medição de 
altura, comprimento, largura e diâmetro e o método da observação. As variáveis ambientais 
observadas foram analisadas a partir das normas ergonômicas da ABNT NBR 9050 e 
Resolução da Diretoria Colegiada – RDC Nº 283, de 26 de setembro de 2005. Da amostra, 
95% dos idosos apresentaram algum risco para queda e, destes, 45% apresentaram 100% de 
risco. No ambiente, foi detectado que 100% das barras de apoio nos corredores estão 
instaladas fora dos padrões da ABNT/NBR 9050, 100% dos quartos estudados fogem aos 
parâmetros da norma, quanto aos controles existentes. A dificuldade no equilíbrio 
apresentada pelos idosos do presente estudo, associada às precárias adaptações ergonômicas 
encontradas no ambiente da ILP avaliada remetem a um quadro preocupante acerca do 
elevado risco de quedas a que estão expostos estes indivíduos.  
Palavras-chave: Idosos, ergonomia, equilíbrio. 

1. Introdução 

O evidente aumento da parcela populacional de idosos no Brasil emerge a discussão acerca de 
eventos incapacitantes que atingem essa faixa etária, dentre os quais se destacam a ocorrência 
de quedas e suas conseqüências. Esta temática tem se revestido de relevância que percorre não 
apenas questões sanitárias e sociais, afetando física e psicologicamente o indivíduo. Além de 
possíveis fraturas e risco de morte, o medo de cair, a restrição de atividades, o declínio na 
saúde e o aumento do risco de institucionalização, as quedas repercutem também no aspecto 
econômico. 

A queda é o tipo de acidente mais freqüente no idoso e suas complicações, uma das principais 
causas de morte nos maiores de 65 anos, ocupando o terceiro lugar como causa da 
mortalidade entre idosos. No Brasil, cerca de 29% dos idosos caem ao menos uma vez ao ano 
e 13% destes caem de forma recorrente (PERRACINI e RAMOS, 2002; ROMERO et al, 
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2001; RUBEINSTEIN e JOSEPHSON, 2002). Os reflexos econômicos deste incidente são 
consideráveis. Segundo a American Academy of Orthopeadics Surgeons, 1/3 das pessoas que 
tem mais de 65 anos cairão a cada ano, perfazendo um custo anual orçado em 20,2 bilhões de 
dólares (AAOS, 1997). No Brasil, as quedas lideram em número de internações hospitalares, 
representando 56,1% deste total (GAWRYSZEWSKI; JORGE; KOIZUMI, 2004). 

A maior suscetibilidade dos idosos a sofrerem quedas se deve ao declínio funcional 
decorrente do processo de envelhecimento, quais sejam o aumento do tempo reação e a 
diminuição da eficácia das estratégias motoras do equilíbrio corporal. O desequilíbrio é um 
dos principais fatores que confinam a vida do idoso (RUWER; ROSSI; SIMON, 2005).  

No entanto, as quedas não estão relacionadas unicamente a fatores considerados de risco 
relacionados ao indivíduo. Associada ao desequilíbrio por instabilidade postural, existe um 
componente multifatorial externo a função física, dentre os quais estão as adpatações 
ergonômicas, que pode modificar o risco de queda nas pessoas com mobilidade 
comprometida. Estas se revestem de importância, haja vista que a maior parte das quedas 
tende a ocorrer no próprio lar do idoso, tendo como causa o ambiente físico. Os índices deste 
incidente são multiplicados em idosos residentes em Instituições de Longa Permanência 
(ILP’s), uma vez que estas em sua maioria encontram-se desprovidas de adaptações ou, 
quando presentes, são introduzidas de maneira inadequada (FABRÍCIO, RODRIGUES e 
COSTA JUNIOR, 2004). 

Neste contexto, evidencia-se a relevância de estudos que se antecipem na identificação dos 
riscos relacionados à possibilidade de quedas em idosos considerando tanto fatores intrínsecos 
como extrínsecos que contribuam nesse evento. Para que em estudos posteriores sejam 
apontadas possíveis intervenções necessárias, o presente estudo centra-se na investigação do 
risco de queda em idosos, relacionado ao déficit no equilíbrio e às adaptações ergonômicas no 
ambiente de uma ILP na cidade de João Pessoa - PB. 

Fica entendido ser pertinente a aplicabilidade dos conhecimentos da Ergonomia com a 
finalidade de avaliar e estabelecer um diagnóstico que possa vir a orientar a criação de 
ambientes mais seguros e adequados aos seus usuários. Diante desta perspectiva, este estudo 
se reveste de significativa relevância, uma vez que oportuniza o conhecimento acerca da 
eficácia das adaptações implantadas na ILP em questão e quanto aos meios necessários à 
prevenção dos episódios de queda relacionados ao ambiente em idosos institucionalizados. 

 

2. Métodos 

Tratou-se de um estudo transversal, descritivo, realizado em uma ILP situada na cidade de 
João Pessoa - PB, a qual não autorizou a divulgação de sua identificação dentro dos padrões 
éticos definidos para a permissão do estudo. Os dados foram obtidos em duas etapas.  

Na primeira, foi avaliado o déficit de equilíbrio e o grau de risco de queda entre idosos 
independentes ou apenas parcialmente dependentes, residentes em um dos blocos da 
instituição, destinado àqueles que são autônomos para a maioria das atividades da vida diária 
(AVD’s). Na ocasião da investigação, residiam no bloco 38 (trinta e oito) idosos, dos quais 15 
(quinze) do sexo masculino e 23 (vinte e três) do sexo feminino, com idade variando entre 65e 
95 anos.  

A escolha do grupo foi baseada de acordo com o grau de funcionalidade e independência, 
tendo em vista analisar o déficit de equilíbrio no processo de envelhecimento saudável. Dessa 
forma, o critério de seleção dos participantes foi à ausência de patologia de base que 
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interferisse diretamente no equilíbrio, sendo 32 (trinta e dois) indivíduos elegíveis. Destes, 12 
(doze) não consentiram em participar, restando, portanto, uma amostra composta de 20 
idosos. Todos os participantes foram esclarecidos quanto aos objetivos e procedimentos da 
investigação e assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Resolução 196/96 
do Conselho Nacional de Saúde), de acordo com as prerrogativas.  

O instrumento utilizado para a avaliação do equilíbrio na amostra de idosos foi a Escala de 
Equilíbrio de Berg (EEB), Berg Functional Balance Scale (BERG et al., 1992). Este 
instrumento é utilizado para avaliar o equilíbrio e o risco de quedas em idosos e leva em conta 
o efeito do ambiente na função. Esta escala avalia por 14 testes as habilidades funcionais do 
indivíduo. A pontuação total é de 56 e índice igual ou menor a 36 está associado a 100% de 
risco de quedas (BERG, 1992; GIL et al, 2001). Este instrumento mostra excelente 
confiabilidade (0.96) e uma boa correlação com outros instrumentos de avaliação funcional do 
equilíbrio, como: Escala de Mobilidade de Barthel, 0.67; Teste do “Up and Go”, 0.76; Escala 
do Equilíbrio de Tinetti, 0.9115. Esta escala possui excelente objetividade de teste-reteste 
(ICC = 0,98) (BERG, 1989). 

Na segunda etapa do estudo foi realizada uma avaliação ergonômica ambiental do bloco onde 
residiam os idosos que participaram da amostra. O bloco é constituído de 8 corredores e 12 
quartos de 04 diferentes tipos que comportam de 02 a 04 leitos. Foram avaliados, portanto, 08 
corredores e 04 diferentes tipos de quartos, com seus respectivos banheiros. Os dados foram 
coletados através de observação direta e utilização de instrumentos de medição de altura, 
comprimento, largura e diâmetro.  

Para os corredores, as variáveis observadas foram a largura e comprimento dos corredores, a 
presença ou ausência de barras de apoio com suas respectivas medidas de diâmetro, distância 
da parede e altura. Em seguida verificou-se uma amostra dos quartos, analisando largura da 
porta, altura da maçaneta, do interruptor de luz e das janelas, área total e quantidade de leitos. 
Por fim foram observados os banheiros dos respectivos quartos registrando para análise a 
largura da porta, altura da maçaneta, do lavatório e do sanitário, a área total e a área do box de 
banho. 

As variáveis observadas foram analisadas a partir de comparações descritivas com valores de 
referencia especificados pelas normas ergonômicas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) NBR 9050 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos) e Resolução da Diretoria Colegiada – RDC Nº 283, de 26 de setembro 
de 2005. 

 

3. Resultados e Discussão 

Dentre os idosos selecionados, 13 pertenciam ao sexo feminino e 7 ao masculino. A idade 
média para o grupo foi de 78,35 anos. Segundo a avaliação do EEB, foi verificado que 45% 
dos idosos apresentaram 100% de risco de queda e 95% destes  revelaram escores com algum 
grau de risco. Apenas um idoso apresentou risco de queda igual a 0%. Estão dispostos na 
Tabela 1, os escores na EEB dos indivíduos avaliados.  

 

Risco de queda (%) 0 15 40 55 65 80 85 90 95 100 
Escore de EEB 56 53 48 45 43 40 39 38 37 35-19 

Número de indivíduos 1 1 1 2 2 1 1 1 1 9 

% de indivíduos 5 5 5 10 10 5 5 5 5 45 
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Tabela 1: Distribuição dos escores do EEB e risco de quedas (%). 

 

Os dados encontrados referentes ao elevado índice de risco de queda entre idosos não foram 
diferentes dos apresentados em estudo de Berg et al (1997). Esses autores citam como 
variáveis que podem ser consideradas responsáveis: alterações no equilíbrio, freqüência 
diminuída de atividades externas, utilização de acentuada quantidade de drogas, uso de 
psicotrópicos, diminuição de força de preensão. 

As causas das quedas em idosos podem ser variadas e estar associadas. Os fatores 
responsáveis por elas têm sido classificados na literatura como intrínsecos, ou seja, 
decorrentes de alterações fisiológicas relacionadas ao envelhecimento, a doenças e efeitos 
causados por uso de fármacos, e como extrínsecos, fatores que dependem de circunstâncias 
sociais e ambientais que criam desafios ao idoso. Dentre fatores intrínsecos, o processo de 
envelhecimento ocasiona redução gradativa da capacidade física pode acarretar efeitos sobre o 
controle postural do indivíduo ou, ainda, ter ação sobre o equilíbrio (KAY et al.,1995; 
LIPSITZ, 1996).  

Uma das variáveis mais poderosas encontradas no estudo preditivo de quedas em idosos 
realizado por Perracini e Ramos (2002) foi o estado funcional. O escalonamento do risco de 
quedas e quedas recorrentes, com aumento do grau de dificuldade na execução de tarefas 
físicas e do dia-a-dia, reflete o peso desse efeito cumulativo de prejuízos funcionais na 
predição de quedas em idosos. Observa-se no Quadro 1, que o maior número de indivíduos 
que correspondeu a baixos escores (0 a 2) está alocado nas atividades correspondentes às 
questões 7 a 14. Disso decorre que os idosos da amostra não conseguiram ou realizaram 
precariamente a ação correspondente à questão, o que determina um maior risco de quedas 
relacionado à execução de alguma destas atividades. Por esse motivo, segundo Ramos, 
Simoes e Albert (2001), esses idosos se tornam mais vulneráveis a tudo inclusive, com um 
risco aumentado de morte. 

 

Questões do EEB (Berg et al, 1992) Número de idosos para cada escore 
por questão 

Escore 0 1 2 3 4 Total 
1- Sentado para em pé 3   4 13 20 
2- Ficar em pé sem apoiar-se.   1  19 20 
3- Sentado sem apoiar-se, pés no chão  1 1  18 20 
4- Em pé para sentado   3 9 8 20 
5- Transferências   1 6 13 20 
6- Ficar em pé sem apoio, com os olhos fechados  3  3 14 20 
7- Ficar em pé sem ajuda, com os pés juntos 3 1 2 3 11 20 
8- Inclinar-se para a frente, com o braço esticado 3 3 5 5 4 20 
9- Pegar objetos do chão 6   3 11 20 
10- Virar para olhar para trás / sobre os ombros direito e 
esquerdo 

2 2 3  13 20 

11- Girar 360º 2 3 6 3 6 20 
12- Contar o número de vezes em que pisa em um banquinho 11 4 3 1 1 20 
13- Ficar em pé sem apoio, um dos pés à frente 10 1 3 2 4 20 
14- Ficar em pé sobre apenas uma das pernas 15 3     2 20 

Quadro 1: Número de idosos para cada escore por questão do EEB. 
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Na avaliação das adaptações ergonômicas, os primeiros locais avaliados foram os corredores. 
A circulação interna do bloco estudado é composta por 1 corredor principal (E), e 7 
secundários. Analisando a Tabela 2 se observa que 25% dos corredores (A e B) fogem aos 
padrões da ABNT/NBR 9050 (BRASIL, 2004, p. 50) que afirma que a largura mínima para 
corredores de até 10m deve ser de 1,20m e de 1,50m para corredores com extensão acima de 
10m.  

Conforme a RDC 283 (BRASIL, 2005, p. 3), os corredores devem dispor de barra de apoio 
somente de um lado se este apresentar largura menor que 1,50m e dos dois lados se a largura 
for maior ou igual a 1,50m. No local estudado apenas os corredores A e B (25%) se 
mostraram adequados a este critério, pois ambos têm larguras menores que 1,50m e possuem 
barras de apoio apenas em um lado. Já os corredores F e G não apresentam barras de apoio e 
os demais não estão adequados às normas, visto que deveriam possuir duas, em lugar de 
apenas uma barra de apoio uma vez que a largura excede 1,50 m (Tabela 2). 

 

Corredores Largura Comprimento Largura  por  
comprimento 
(NBR 9050) 

A 1,15 m 14,43 m >1,50 m 
B 1,47 m 11,88 m >1,50 m 
C 1,54 m 15,79 m >1,50 m 
D 1,97 m 7,40 m > 1,20 m 
E 2,30 m 41,72 m >1,50 m 
F 1,63 m 15,175 m >1,50 m 
G 1,535 m 16,325 m >1,50 m 
H 1,53 m 5,88 m > 1,20 m 

Tabela 2: Largura/comprimento dos corredores e os valores de referência. 

 

Como visto, a presença de barras de apoio faz parte das normas ergonômicas de uma 
instituição. Observando a Tabela 3, 16,6% dos corredores que dispõem de barras de apoio 
(corredor A), não estão de acordo às normas quanto ao quesito distância da barra de apoio 
para a parede, no entanto, os demais critérios se apresentam dentro dos padrões especificados 
pela norma brasileira. Por outro lado, no que concerne à altura das barras de apoio, a 
ABNT/NBR 9050 (BRASIL, 2004, p. 46) recomenda que a altura deva ser de 0,92m do piso, 
e O’Sullivan (2004) sugere um intervalo para a altura das barras de 0,87m a 0,97m, desta 
forma, todas as barras de apoio dos corredores estudados foram instaladas de forma 
inadequada, mitigando, dessa forma, sua função fundamental de fornecer um suporte ao 
equilíbrio com o objetivo de prevenir a ocorrência de quedas. 

 

Corredores Altura Altura 
(NBR 9050) 

Diâmetro Diametro 
(NBR  9050) 

Distancia da 
barra à  parede 

Distancia da 
barra à parede 

(NBR 9050) 
A 1,14 m 0,92 m 3,5cm 3 – 4,5 cm 3,5cm > 4 cm 

B 1,14 m 0,92 m 3,5cm 3 – 4,5 cm 5 cm > 4 cm 

C 1,14 m 0,92 m 3,5cm 3 – 4,5 cm 6 cm > 4 cm 

D 1,14 m 0,92 m 3,5cm 3 – 4,5 cm 4 cm > 4 cm 

E 1,14 m 0,92 m 3,5cm 3 – 4,5 cm 5 cm > 4 cm 

F _____ _____ ______ _____ ______ _____ 
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G _____ _____ ______ _____ ______ _____ 

H 1,14 m 0,92 m 3,5cm 3 – 4,5 cm 5,5 cm > 4 cm 

Tabela 3: Medidas das barras de apoio e os valores de referência (NBR 9050). 

O segundo ambiente a ser avaliado foram os quartos. Estes devem estar adaptados de forma a 
promover uma maior segurança, conforto e comodidade funcional aos residentes, para tanto, 
portas, janelas, comandos e controles como os interruptores e maçanetas devem ser 
posicionados de acordo com ABNT/NBR 9050.  

Como é possível visualizar na Tabela 4, para a altura dos controles nos quartos, nenhum 
destes está adequado aos parâmetros normativos. Os quartos A, C e D (75%), não se 
encaixam nos parâmetros da norma para altura de maçanetas, apenas a maçaneta do quarto B 
(25%) está posicionada adequadamente. Por outro lado, nos banheiros a altura da maçaneta 
está de acordo com o valor de referência (Tabela 4). 

Com relação às portas dos quartos e de seus respectivos banheiros, observa-se na Tabela 4 
que os quartos C e D e os banheiros A e B não seguem a distância normativa, o que pode 
dificultar a passagem de indivíduos cadeirantes. 

 

Quartos 
e 

Banheiros 

Largura 
da  porta 

 
Q                      B 

Largura 
da porta 

(NBR 9050) 

Altura  da. 
maçaneta 

 
Q                     B 

Altura da 
maçaneta 

(NBR 9050) 

Altura do 
interruptor 

Altura do 
interruptor 
(NBR 9050) 

A 0,80       0,68 >= 0,80 m 1,14         1,08 0,90 – 1,10 m 1,27 m < 1,00 m 

B 0,93       0,78 >= 0,80 m 1,10         1,08 0,90 – 1,10 m 1,33 m < 1,00 m 

C 0,79       0,80 >= 0,80 m 1,13         1,07 0,90 – 1,10 m 1,46 m < 1,00 m 

D 0,79       0,80 >= 0,80 m 1,13         1,07 0,90 – 1,10 m 1,37 m < 1,00 m 

Tabela 4: Medidas dos controles dos quartos(Q) e banheiros (B) e valores de referência. 

 

Com base nas observações realizadas nos dormitórios da instituição, é demonstrado na Tabela 
5 o número de residentes por área total dos quartos, incluindo área para guarda roupa e outros 
pertences. Com referência à RDC nº. 283 (2005, p 3) pôde ser observado que os quartos em 
análise estão dentro dos padrões da norma, a qual preconiza para quartos de 02 a 04 leitos 
uma área maior ou igual que 5,50 m2 por cama. 

 

N° de quartos Área dos quartos 
02 leitos 03 leitos 04 leitos 

11,21 m2 1 0 0 
23,01 m2 0 1 0 
24,78 m2 1 1 0 
31,15 m2 1 0 1 

Total 3 2 1 
Tabela 5: Distribuição dos leitos conforme a área total de cada tipo de quarto. 

 

De acordo com a ABNT/NBR 9050 (BRASIL, 2004, p. 68), a altura das bacias sanitárias, 
lavatório e a disposição de barras de apoio devem ser investigados. No caso de bacias com 
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caixa acoplada, deve-se garantir a instalação da barra na parede de fundo, de forma a se evitar 
que a caixa seja utilizada como apoio.  

Pode-se constatar na Tabela 6 que todos os banheiros analisados estão de acordo com as 
normas em relação à altura das bacias sanitária, no entanto, verificou-se que todos os 
banheiros possuíam caixas acopladas nas bacias sanitárias, no entanto, nenhum destes 
dispunha de barras de apoio na parede do fundo de modo que as bacias podem vir a ser 
utilizadas como forma de apoio. As barras dos mesmos estão dispostas paralelamente à bacia 
sanitária, com uma altura de 0,67m. Os acionamentos das descargas estão dentro do padrão de 
1m especificado pela norma. 

Na Tabela 6, observa-se ainda que a altura dos lavatórios nos banheiros A e B (50%) está 
inadequada, ao passo que banheiros C e D (50%) possuem uma altura dos lavatórios que os 
qualifica dentro dos parâmetros nornativos.       

 

Banheiros Altura  . 
lavatório 

Altura  lavatório 
(NBR 9050) 

Altura  . 
sanitário 

Altura  do 
sanitário 

(NBR 9050) 

Área do box Área do box 
(NBR 9050) 

A 0,815 m > 0,80 m 0,42 m 0,43 – 0,45 m 1,18 m > 0,855 m 

B 0,84 m > 0,80 m 0,46 m 0,43 – 0,45 m 1,09 m > 0,855 m 

C 0,79 m > 0,80 m 0,43 m 0,43 – 0,45 m 1,40 m > 0,855 m 

D 0,78 m > 0,80 m 0,43 m 0,43 – 0,45 m 1,18 m > 0,855 m 

Tabela 6: Medidas dos lavatórios, sanitários e box de banho e so valores de referencia. 

 

Segundo a ABNT/NBR 9050 (BRASIL, 2004, p. 71) as dimensões mínimas dos boxes devem 
ser de 0,90m por 0,95m. Os boxes devem ser providos de banco articulado ou removível, com 
cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, ter profundidade mínina de 
0,45m, altura de 0,46m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70m. Devem também 
ser providos de barras de apoio verticais e horizontais. Na parede de fixação do banco deve 
ser instalada uma barra vertical com altura de 0,75m do piso acabado e comprimento mínimo 
de 0,70m, a uma distância de 0,85m da parede lateral ao banco, nesta devem ser colocada 
duas barras de apoio, uma vertical e outra horizontal, obedecendo aos seguintes parâmetros, a 
vertical deve ter comprimento mínimo de 0,70m, altura de 0,75m do piso acabado e distância 
de 0,45m da borda frontal do banco; já a horizontal deve ter o comprimento mínimo de 
0,60m, a altura de 0,75m do piso acabado e distância de 0,20m da parede de fixação do banco.  

No presente estudo pode-se averiguar que as dimensões dos boxes estão dentro dos 
parâmetros exigidos. Porém nenhum banheiro estudado dispõe de banco articulado ou 
removível, nenhum possui piso antiderrapante e todos possuem apenas uma barra de apoio 
disposta perpendicularmente ao chuveiro com altura de 1,20m.  

Geralmente, problemas com ambiente são causados por eventos ocasionais que trazem risco 
aos idosos, principalmente àquele que já apresenta alguma deficiência de equilíbrio e marcha 
(FABRÍCIO, RODRIGUES e COSTA JUNIOR, 2004; CAMPBEL et al., 2000). Os 
problemas ambientais foram as causas mais freqüentes de quedas entre idosos encontradas no 
estudo de Berg et al (1997). Tais problemas serão mais perigosos quanto maior for o grau de 
vulnerabilidade do idoso e a instabilidade que este problema poderá causar. Estas 
inadequações podem vir a proporcionar um esforço adicional para o idoso e provocar uma 
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desestabilização, tendo em vista que 95% dos idosos avaliados neste estudo apresentaram 
deterioração no equilíbrio, segundo a EEB. 

 

 
3. Conclusão 

A dificuldade no equilíbrio apresentada pelos idosos do presente estudo, associada às 
precárias adaptações ergonômicas encontradas no ambiente da ILP avaliada remetem a um 
quadro preocupante acerca do elevado risco de quedas a que estão expostos estes indivíduos. 
No entanto, é pertinente, apontar limitações do estudo. Em primeiro lugar, deve-se, 
reconhecer que o poder de discriminação da estatística descritiva é limitado, restringindo o 
potencial de generalização das conclusões a que se pode chegar. Ademais, o risco de quedas 
está relacionado a um conjunto de associações entre diversos fatores intrínsecos e outros 
tantos extrínsecos que não foram todas abordadas. Em que pesem essas limitações, os 
resultados apresentados parecem ser ilustrativos quanto a relevância do risco de quedas 
relacionado à deterioração do equilíbrio na amostra de idosos institucionalizados e à 
exposição ao ambiente sem adaptações ergonômicas adequadas da ILP em questão.  

Salienta-se que a queda é um evento real na vida dos idosos, em especial aos 
institucionalizados, e traz a eles muitas conseqüências, às vezes irreparáveis. Portanto, a 
abordagem desta questão no idoso deve incluir uma avaliação ampla e integral. Assim, o 
profissional de saúde deve realizar uma anamnese bem detalhada, direcionada aos riscos e 
causas de queda. Detalhar o acometimento a fatores extrínsecos (fatores ambientais, 
vestimenta) e intrínsecos (capacidade funcional, doenças, uso de polifármacos) faz-se 
importante. Esta avaliação poderá evitar quedas posteriores, oportunizar intervenções 
ergonômicas eficientes, assim como permitirá um melhor entendimento deste incidente. 
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