
Autores
Instituições

e-mails

MORTALIDADE POR QUEDAS EM IDOSOS NO DISTRITO FEDERAL, BRASIL: 
ANÁLISE DE TENDÊNCIA, 1996-2017 

A ocorrência de quedas entre a população idosa representa um grave problema de saúde pública, devido aos

impactos negativos na saúde do idoso, resultando em importantes repercussões para a sociedade e para o sistema

de saúde.
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Foram analisados os dados de 2.828 óbitos por quedas em idosos (mulheres= 54,2%; homens= 45,8%). A maior

parte dos idosos tinham a partir de 80 anos de idade (58,0%), raça/cor da pele branca (54,6%), eram viúvos (39,6%)

e com escolaridade de 1 a 7 anos (41,5%). Observou-se aumento da mortalidade por quedas nos idosos com idade

a partir de 80 anos (APC=3,0; p<0,001).

Analisar a tendência temporal da mortalidade por quedas em idosos no Distrito Federal, Brasil, entre o período de 1996 a 

2017. 

Estudo descritivo a partir de dados sobre óbitos por quedas do Sistema de Informações sobre Mortalidade, da

base de dados do departamento de informática do Sistema Único de Saúde do Brasil, do período de 1996 a 2017.

As variáveis investigadas foram: sexo (masculino; feminino), faixa etária (em anos: 60-69; 70-79; ≥80), raça/cor da

pele (branca; não branca; ignorada), escolaridade em anos (0; 1-7; ≥8; ignorado), estado civil (solteiro; casado;

viúvo; outro; ignorado), local de ocorrência do óbito (hospital; domicílio; via pública; outros) e categoria da

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (W00 a W19). Realizou-se a

regressão linear segmentada para analisar a variação anual percentual (APC), adotando p≤0,05. Não foi necessária

aprovação por comitê de ética em pesquisa por se tratar de dados de domínio público.

Houve tendência crescente de mortalidade por quedas em idosos com 80 anos ou mais. Esse aumento pode ser

reflexo dos fatores demográficos, socioeconômicos e comportamentais associados ao envelhecimento

populacional. São necessárias estratégias para redução dos óbitos por quedas, principalmente entre os idosos com

idade mais avançada.
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Tabela 1. Variação anual percentual (ACP) geral e por grupo etário das taxas de óbitos 

por quedas e intervalo de confiança de 95% (IC95%). Distrito Federal, 1996 a 2017 (n = 

2.828) 

Faixa etária (anos) ACP (IC95%) Valor-pa 

60-69  -0,7 (-3,0; 1,7) 0,690 

70-79  0,5 (-1,1; 2,1) 0,510 

≥80  3,0 (1,2; 4,9) <0,001 

a) teste de regressão joinpoint. 


