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Introdução. Com o aumento da estimativa de vida as quedas tornaram-se um dos problemas mais frequentes em 
idosos, principalmente se estes já possuírem alguma limitação. A demência, por exemplo, independente da sua causa 
primária, pode levar o idoso a uma maior probabilidade de sofrer quedas graves. Assim, é de grande relevância que 
os profissionais de saúde saibam monitorar esses idosos, visto que as quedas são,na maioria das vezes, evitáveis. 
Objetivos. Identificar o perfil das quedas dos idosos com demência; conhecer as principais causas e características 
que levam os idosos com demência a sofrerem quedas Identificar a faixa etária dos idosos; Verificar qual o local mais 
comum e o fator de risco que está mais associado as quedas nos idosos. Método. Foi realizada uma pesquisa de 
campo com abordagem quantitativa, em uma Instituição de Longa Permanência da cidade de Fortaleza, por duas 
acadêmicas de Medicina e três de Fisioterapia, em junho de 2015. A coleta foi realizada através da aplicação de um 
questionário e após a assinatura do TCLE dos mesmos. Na Instituição existe aproximadamente uma população de 50 
cuidadores e fizeram parte da amostragem aleatória por conveniência 20 cuidadores que se encontravam na Instituição 
nos dias da coleta. O questionário foi pré-codificado e abordava questões referentes à: perfil das quedas; Causas e 
consequências; local mais comum e o fator de risco mais associado. Os dados foram analisados por meio do programa 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 17.0 e expostos na forma de tabelas e gráficos. O estudo 
recebeu o Parecer de nº 1.044.413 do CEP da Unichristus. Resultados. O estudo mostrou que, na Instituição, de 
acordo com os cuidadores de idosos, a faixa etária mais acometida com as quedas está na faixa entre 65 e 85 anos. 
Aproximadamente 62% dos idosos com demência têm como consequência da queda mais comumente as fraturas e, 
em torno de 50% desses idosos, quando sofrem quedas, elas geralmente ocorrem pelo horário da manhã. Cerca de 
75% deles quando caem, acontece usualmente no banheiro e 62,5% caem principalmente devido ao piso molhado. 
Conclusão. Apesar da eficaz supervisão dos cuidadores com os idosos com demência nas instituições de longa 
permanência, ainda há alguns casos que ocorrem as quedas. Por isso, é muito importante que seja dado um alerta aos 
cuidadores quanto ao zelo em manter os locais de convívio desses idosos mais seguros como os banheiros para que 
os acidentes possam ser evitados.
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