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RESUMO 

 
O presente estudo teve como proposta investigar a possível associação entre o 

consumo de risco de álcool e quedas em idosos, relacionando a incidência de quedas   

a períodos de internações anteriores e verificando as possíveis diferenças na 

quantidade de consumo de risco de álcool entre os gêneros masculino e feminino. 

Trata-se de um estudo do tipo transversal, descritivo no qual foi utilizado o Banco de 

Dados pertencente ao projeto multicêntrico Fragilidade em Idosos Brasileiros - rede 

FIBRA Brasil.  A partir do banco FIBRA- JF original foram excluídos os idosos que não 

declararam consumo de álcool e assim, foi estabelecido dois sub-bancos, sendo um 

feminino e um masculino. Em cada sub-banco foram feitas duas análises estatísticas. A 

primeira relacionando o fato de ser consumidor de risco e ter sofrido quedas nos últimos 

doze meses. E a segunda ser consumidor de bebidas alcoólicas e ter sido internado por 

pelo menos uma noite. A amostra foi composta por 128 idosos que relataram consumir 

álcool, sendo que destes, 73 eram do sexo feminino e 55 do sexo masculino. Observa-

se uma diferença estatisticamente significativa entre o número de quedas e o consumo 

de risco de álcool no grupo feminino (p= 99, 55%) onde (p<0,05). Os demais resultados 

demonstram que não há diferença significativa para o consumo de risco de bebidas 

alcoólicas e o fato de ter ou não sofrido quedas, tanto para homens (p=16,51%) quanto 

para mulheres (p=37,16%); consumo de risco e número de quedas, no grupo masculino 

(p=69,41%), e consumo de risco e internação nos grupos masculino (p=34,47%) e 

feminino (p=25,64%). Por meio da revisão literária foi possível verificar que o consumo 

de risco de bebidas alcoólicas em idosos pode estar relacionado com maior ocorrência 

de quedas nesta população, principalmente no gênero feminino devido a diversos 

fatores biológicos. 

Palavras Chave: Envelhecimento. Acidentes por quedas. Alcoolismo. Hospitalização. 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 
The present study aimed to investigate the possible association between 

consumption of alcohol and risk of falls in the elderly, relating the incidence of falls with 

periods prior hospitalizations and checking the possible differences in the amount of risk 

consumption of alcohol among males and females. This is a cross-sectional descriptive 

type study in which the database belongs to the multicenter project Fragility in Elderly 

Brazilians – FIBRA Brasil network. From the original database FIBRA-JF, seniors who 

did not declared alcohol consumption were excluded and thus two sub-banks were 

established, being one female, and the other one, male. In each sub-bank, two statistical 

analyzes were made. The first relating the fact of being a consumer of risk and have 

suffered declines in the last twelve months. The second was the fact of being a 

consumer of alcoholic beverages and have been hospitalized for at least one night. The 

sample consisted of 128 older adults who reported consuming alcohol, and of these, 73 

were female and 55 were male. There is a statistically significant difference between the 

number of falls and the risk of alcohol consumption among females, with (p = 99, 55%). 

Other results show that there is no significant difference for risk consumption of alcohol 

and falls for both men (p = 16.51%) and women (p = 37.16%) where (p <0.05), risk 

consumption and falls in the male group (p = 69.41%), and risk consumption and 

hospitalization in male (p = 34.47%) and female groups (p = 25.64%). Through this work 

we found that the risk consumption of alcoholic beverages in the elderly may be related 

to a higher incidence of falls in this population, especially in females due to various 

biological factors. 

 

Keywords: Aging. Accidental Falls. Alcoholism. Hospitalization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), o 

ritmo de crescimento da população idosa tem sido sistemático e consistente. A 

expectativa é que em 2020 o Brasil tenha 11% de sua população composta por pessoas 

acima de 60 anos de idade. 

O envelhecimento é um processo natural que conduz a várias alterações no 

organismo humano, podendo levar o indivíduo a sofrer mudanças no seu cotidiano 

devido a uma série de alterações fisiológicas, tais como perda de massa óssea e 

muscular, e alterações no sistema nervoso, sendo alguns exemplos atrofia cerebral, 

dilatação de sulcos e ventrículos, perda de neurônios (MANGONE, 1997), alteração na 

homeostase circulatória (GASPAROTTO, 2012; MACHADO, 2009), além de fatores 

comportamentais, como lentificação do processamento da informação e da resposta 

(CANCELA, 2007).  

O consumo abusivo de álcool é reconhecido como um importante problema de 

saúde pública em todo o mundo (OMS, 2004). Calcula – se que 10 a 12% da população 

mundial é dependente de álcool. No Brasil, o álcool é responsável por mais de 90% das 

internações por dependência química, e está associado a mais da metade dos 

acidentes de trânsito com adultos jovens (DÉA, 2004). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) o consumo de risco de álcool 

está relacionado a maiores agravos e danos a saúde em geral. Para o cálculo desse 

consumo, primeiro multiplica-se o número de doses ingeridas em um dia típico de 

consumo pelo número de dias em que se consumiram bebidas alcoólicas. Depois, 

divide-se o produto desta multiplicação por 30 (caso tenha sido relatado consumo 

mensal) ou 7 (para consumo semanal). Desta forma, chega-se a um consumo diário 

médio. Classifica-se como de risco, o consumo diário médio acima das recomendações 

da OMS, ou seja, mais de duas doses padronizadas de bebidas para homens e mais de 

uma dose padronizada para mulheres, por dia (OMS, 2000). 

O envelhecimento por si só já acarreta perda cognitiva em determinados 

aspectos como a velocidade de processamento, tempo de reação e, quando associado 

ao alto consumo de álcool, parece interferir mais rápido e negativamente no 
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desempenho cognitivo. Essa associação repercute na atenção visuo-espacial, que 

envolve a correta percepção da distância entre objetos assim como a relação destes 

com a própria pessoa. Fatores que podem prejudicar esta habilidade tais como o álcool, 

podem aumentar na mesma proporção a chance de quedas (LIMA, 2009). 

Este estudo foi originado em um projeto multicêntrico que teve como objetivo 

traçar o perfil de fragilidade do idoso brasileiro utilizando como base um banco de 

dados composto por indivíduos idosos da cidade de Juiz de Fora MG1, e encontra-se 

fundamentado no conceito de fragilidade proposto por Fried et al. (2001). Seu 

significado designa e caracteriza indivíduos idosos com condições de saúde mais 

vulnerável e debilitada, sendo apresentada classicamente como uma síndrome clínica 

(LOURENÇO, 2008), de origem multifatorial caracterizada por um estado fisiológico de 

maior vulnerabilidade associado ao envelhecimento, resultante de uma redução da 

reserva homeostática e inadequada resposta do organismo ao estresse. Encontra-se 

embasada na tríade: sarcopenia, desregulação neuroendócrina e disfunção imunológica 

(FRIED, 2004). Associa-se também à idade avançada, às condições socioeconômicas e 

de saúde desfavoráveis como renda insuficiente, baixo nível educacional, percepção 

negativa de saúde, incapacidade funcional, institucionalização, quedas, presença de 

comorbidades, doenças agudas e hospitalização em populações idosas (FRIED, 2001; 

WALSTON, 2006). 

Embora a hospitalização seja necessária em casos de doença aguda ou crônica 

descompensada, ela pode resultar em uma série de complicações não relacionadas ao 

motivo inicial da internação. Essas complicações levam a um aumento do tempo de 

permanência no hospital, declínio funcional, intervenções cirúrgicas não programadas e 

maior mortalidade (INOUYE, 2000). É relatado que 25% a 35% dos idosos internados 

para tratamento agudo perdem independência em uma ou mais das atividades de vida 

diária (SALES, 2010). 

O presente estudo teve como proposta investigar a possível associação entre o 

                                                 
1 Dados pertencente ao projeto multicêntrico Fragilidade em Idosos Brasileiros - rede FIBRA Brasil. A Rede FIBRA é composta 

por quatro grupos de pesquisas, liderados por Eduardo Ferriolli (USP Ribeirão Preto), Anita Liberalesso Neri (UNICAMP), 

Rosângela Correa Dias (UFMG) e Roberto Alves Lourenço (UERJ), e apresenta objetivos compartilhados pelos núcleos que a 

compõem. 
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consumo de risco de álcool e quedas em idosos. Foi avaliada a incidência de quedas 

nestes idosos relacionadas a períodos de internações anteriores e verificando as 

possíveis diferenças na quantidade de consumo de risco de álcool entre os gêneros 

masculino e feminino. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Quedas 

 

Causa mais comum de acidentes em pessoas com 65 anos ou mais, a queda é 

definida como um evento não intencional que resulta na mudança de posicionamento 

do individuo a um nível inferior ao que se encontrava, sem que haja tempo hábil de 

correção, com presença ou não de lesão (NEVITT, 1997). 

Os fatores responsáveis pelas quedas podem ser classificados como intrínsecos, 

ou seja, decorrentes das alterações relacionadas ao processo de envelhecimento, às 

doenças e aos efeitos causados pelo uso de fármacos e, extrínsecos, aqueles que 

dependem de circunstâncias sociais e ambientais, criando um desafio aos idosos. 

Dentre estes fatores, o alcoolismo se apresenta como um grande contribuinte para a 

gênese desse evento (FABRÍCIO, 2004). 

 O envelhecimento compromete de formas distintas o funcionamento de todos os 

sistemas do organismo, dentre eles destaca-se a função cognitiva da qual fazem parte 

a memória, o raciocínio, a atenção, a linguagem, a percepção, a aprendizagem e as 

habilidades motoras ou práxicas (FECHINE, 2012; RIBEIRO, 2009;). Neste contexto, 

torna-se frequente a ocorrência de déficits cognitivos, sendo a perda de memória o mais 

comum nos idosos, com início e progressão considerados individuais (MORRISON, 

2012; FERREIRA, 2011; SANTOS, 2011; YASSUDA, 2006).  

O envelhecimento também é responsável por algumas alterações fisiológicas no 

sistema neuromuscular. A cartilagem articular torna-se menos resistente e menos 

estável sofrendo um processo degenerativo. Ocorre diminuição lenta e progressiva da 

massa muscular, sendo o tecido gradativamente substituído por colágeno e gordura 

(ROSSI, 2002), levando a um decréscimo da força muscular e consequente decréscimo 

da função, aumentando, assim, a perda da densidade óssea mineral (FRONTERA, 

2000). As alterações no sistema osteoarticular geram a piora do equilíbrio corporal do 

idoso, reduzindo a amplitude dos movimentos e modificando a marcha. Além disso, o 

envelhecimento modifica a atividade celular na medula óssea, ocasionando 

reabastecimento inadequado de osteoclastos e osteoblastos e também desequilíbrio no 
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processo de reabsorção e formação óssea, resultando em perda óssea e o aumento no 

número de quedas e fraturas (ROSSI, 2002). 

É conhecido que a estabilidade postural dos idosos é fortemente influenciada 

pelo avançar da idade e pelo consequente declínio da função cognitiva (CARVALHO, 

2008; FREITAS JÚNIOR, 2006). Fortemente associada a estes fatores surge a queda, 

um evento que acomete a grande maioria da população idosa (PERRACINI, 2002).  

Neste domínio, pode-se inferir que o declínio cognitivo se apresenta como forte 

fator de risco para quedas em idosos, pois leva a um prejuízo de suas funções 

executivas, desorientação espacial, respostas protetoras comprometidas, alterações na 

marcha, desequilíbrio e instabilidade postural, além dos sintomas depressivos, o que 

constitui um fator de risco moderado para esse evento. Estudos cujo foco é a percepção 

do envelhecimento pelos idosos mostram a influência de quadros depressivos no 

aumento do risco de quedas devido a alterações na atenção e na concentração 

(SANTOS, 2009; SCHNEIDER, 2008).  

A incidência de quedas em pacientes acima de 60 anos hospitalizados é quase 

três vezes maior que em idosos da comunidade (RUBENSTEIN, 1999). Os idosos têm 

maior possibilidade de apresentar disfunção autonômica devido à redução da 

sensibilidade dos barorreceptores e à diminuição da água corporal total, o que aumenta 

o risco de hipotensão postural e síncope (CREDITOR, 1993). Além dos fatores que 

aumentam esses riscos, outros elementos contribuem para as estatísticas: altura das 

camas hospitalares, ambiente desconhecido, confusão mental e uso de medicações 

que reduzem o sensório, hipotensores e diuréticos (AMERICAN GERIATRICS 

SOCIETY, 2001). A taxa de sequelas com lesões graves também é maior durante a 

internação, com 10% a 25% das quedas resultando em fraturas, lacerações e 

prolongamento do tempo de internação. 

Durante a internação, os pacientes idosos podem apresentar o delirium, 

importante fator que pode levar ao aumento de morbidade e mortalidade (NAUGHTON, 

1995). O principal agravante para sua manifestação é a privação sensorial, causada por 

déficit visual por presbiopia, catarata, glaucoma, déficit auditivo ou mesmo falta de 

óculos e próteses auditivas, comumente esquecidas em casa ou indevidamente 
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proibidas em alguns ambientes, (unidades de terapia intensiva, por exemplo) (NASSISI, 

2006). 

Pessoas de todas as idades apresentam risco de sofrer queda. Porém, para os 

idosos, ela possui um significado muito relevante, pois pode levá-lo à incapacidade, 

injúria e morte (FABRÍCIO, 2004). 

É preciso estar claro que a queda é um evento real na vida dos idosos e traz a 

eles consequências, às vezes irreparáveis, e que a incapacidade para realizar 

atividades da vida diária pode trazer, em longo prazo, repercussões não só para os 

idosos, mas também para a família e para os serviços de saúde, que precisam se 

mobilizar para o tratamento e recuperação do idoso (MACHADO, 2009) de modo a 

tornar necessárias a preparação e adequação dos serviços de saúde, incluindo a 

formação e capacitação de profissionais para o atendimento desta nova demanda 

(SIQUEIRA, 2007). 

Nesta perspectiva, as quedas em idosos são atualmente uma questão de saúde 

pública, devido à frequência e suas consequências em relação à qualidade de vida 

(SIQUEIRA, 2007). 

 

 

2.2 Álcool e Consumo de Risco  

 

O índice de consumo de risco de álcool é mais comum em homens do que 

mulheres (MC INNES, 1994) e apesar dos homens indicarem uma predominância 

quanto à dependência do álcool, a população feminina tende a sofrer de forma mais 

intensa os danos cerebrais e físicos decorrentes da dependência alcoólica (CEYLAN-

ISIK, 2010).  

Atualmente, com a mudança da participação feminina na sociedade, a mulher 

vem ocupando cada vez mais posições tradicionalmente masculinas (WILSNACK, 

2005). As mulheres mais jovens apresentam mais expectativas positivas em relação ao 

consumo de álcool, quando comparadas às mais velhas (SATRE, 2001; LUNDAHL, 

1997); logo, o consumo de álcool tem aumentado entre essas mulheres, que 

apresentam papéis sociais similares aos do homem (KERR-CORREA, 2008). 
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Conforme aponta a literatura, as mulheres usuárias de álcool atribuem maior 

significado do uso a eventos internos, diferente dos homens, que atribuem a eventos 

relacionados ao trabalho. Além disso, elas são potencialmente mais sensíveis aos 

assuntos relativos às questões domésticas e de suas vidas íntimas (WILSNACK, 1997). 

Fatores culturais e sociais reprimem mais o beber compulsivo nas mulheres do 

que nos homens. Existe não só uma pressão social menor para que ela inicie a 

ingestão do álcool, mas também uma pressão maior para que ela interrompa o seu uso 

quando excessivo. A mulher é repreendida, porém a sociedade é conivente com a 

ingestão masculina. Isto ocorre desde a Idade Média, onde as mulheres que faziam uso 

abusivo do álcool eram consideradas promíscuas e liberais (GRINFELD, 2009). 

De acordo com o National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA, 

1992), a definição de consumo moderado pode variar de acordo com o individuo e 

contexto. O NIAAA aponta que dificuldades relacionadas à definição do uso moderado 

de álcool são até certo ponto resultado de diferenças individuais. Isso significa que a 

quantidade de álcool que uma pessoa pode consumir sem se intoxicar varia de acordo 

com a experiência, tolerância, metabolismo, vulnerabilidade genética, estilo de vida e 

tempo de consumo de álcool (três doses em uma hora produz uma concentração de 

álcool no sangue muito maior do que três doses ao longo de três horas) (CISA). 

Álcool, tabaco e outros sedativos são muitas vezes utilizados para minimizar a 

solidão, fornecer a sensação de autoconfiança, estimular, melhorar o sono e promover 

relaxamento, ou aliviar a dor e o sentimento resultantes da perda de função social 

(ADLAF, 1995). 

À medida que o corpo envelhece, alterações fisiológicas que ocorrem de forma 

significativa aumentam os efeitos nocivos do álcool e outras drogas. O aumento na 

gordura corporal prolonga a meia - vida de drogas solúveis em gordura, tais como 

benzodiazepínicos, enquanto a diminuição da massa corporal magra e menor volume 

de água diminuem a área de distribuição disponível para medicamentos e substâncias 

solúveis em água, tais como o álcool. Como consequência, os idosos terão maiores 

níveis teciduais e plasmáticos de ambas as drogas solúveis em água e de gordura. 

Além disso, a redução gástrica da enzima álcool desidrogenase responsável pelo 

metabolismo do álcool antes de sua absorção, resulta em níveis elevados da substância 
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no sangue para a mesma quantidade consumida por adultos jovens (SMITH, 1995). 

Desta forma, os idosos podem facilmente passar de uma situação de nenhum risco a 

problemas clínicos e sociais significativos sem alterar o consumo de álcool (HULSE, 

2002). 

Neste contexto, é conhecido que o uso do álcool pode causar prejuízos à saúde 

do idoso, independentemente da frequência ou quantidade ingerida (PILLON, 2011). 

Portanto, mesmo nos casos em que o idoso consome bebida alcoólica apenas 

esporadicamente, pode existir uma relação direta entre o uso e os danos para a saúde, 

o que pode caracterizar o consumo de álcool na terceira idade como um 

comportamento de risco (ANTHONY, 2009). 

A literatura menciona que o organismo humano diminui sua tolerância ao álcool 

com o avanço da idade, potencializando, assim, seus efeitos no sistema nervoso central 

(BOYLE, 2006). Sua ação prolongada sobre o sistema nervoso central faz com que 

alcoólicos crônicos apresentem muitas vezes dificuldades em testes simples de 

equilíbrio e também quando caminham, manifestando uma marcha atáxica com base 

alargada. Um leve esforço exigido para alcoólicos crônicos com lesão cerebelar muito 

provavelmente o levará a uma perda súbita de equilíbrio, mostrando sua falta de 

mecanismos adaptativos para correção deste déficit (SCHMIDT, 2010). 

No meio científico discute-se que consumir álcool de forma moderada está 

relacionado à diminuição da mortalidade, com destaque para diminuição das patologias 

cardiovasculares (BLOW, 1998). Porém, as pessoas idosas com problemas 

relacionados ao uso de drogas ou álcool são mais propensas a viver sozinhas, terem 

experimentado a morte de um cônjuge, depressão, ferimento em quedas e falta de lazer 

satisfatório (SENGER, 2011). Embora o consumo total de álcool seja geralmente menor 

na população idosa, as alterações fisiológicas inerentes ao processo de envelhecimento 

aumentam seu efeito nocivo no organismo (MC INNES, 1994). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2000) entende como uso prejudicial de 

bebidas alcoólicas o padrão de uso que ocasiona danos à saúde física ou mental. Os 

efeitos da ingestão do álcool sobre o corpo são observados tanto pela quantidade 

quanto pelo tempo de consumo. Em doses baixas, o álcool produz relaxamento, 

sonolência, perda da inibição, fala pastosa, falta de concentração e sono. O abuso 
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crônico ocasiona distúrbios fisiológicos em múltiplos sistemas; dentre as complicações 

encontram-se: esofagite, gastrite, pancreatite, hepatite alcoólica, cirrose hepática, 

miocardiopatia alcoólica, transtornos mentais e outras (CEBRID, 2011; OLIVEIRA, 

2007). 

O alcoolismo representa um dos maiores problemas de saúde pública. A 

dependência e o uso nocivo do álcool estão presentes em 6% dos atendimentos na 

rede de atenção primária, ficando somente atrás da depressão e da ansiedade, dentre 

os quadros psiquiátricos (GOLDBERG, 1995). Estudos demonstram que 70% a 80% da 

população brasileira consomem bebidas alcoólicas com certa regularidade, sendo que 

cerca de 10%, ou seja, mais de 17 milhões de pessoas são consideradas dependentes 

(GONZATTO, 2005). 

Os transtornos relacionados ao uso do álcool representam ainda a oitava causa 

de concessão de auxílio-doença no sistema previdenciário brasileiro, sendo que os 

pacientes com problemas relacionados a essa substância utilizam os serviços de saúde 

até três vezes mais (ODO, 2000). Outro dado importante é que o uso nocivo de álcool, 

junto à depressão e às psicoses são as principais causas de transtornos 

neuropsiquiátricos no Brasil, transtornos estes que constituem expressiva parcela das 

doenças crônicas não transmissíveis responsáveis por 72% das mortes em 2007 

(SCHMIDT, 2011). 

O conjunto desses dados indica que o alcoolismo é um importante problema na 

saúde do idoso, principalmente no tocante as quedas e por este motivo faz-se 

necessário identificar padrões de consumo de álcool entre gêneros e suas possíveis 

relações com as quedas. Dessa forma, são identificados também fatores de risco que 

podem trazer agravos à saúde da população idosa e, a partir disso, buscar medidas de 

prevenção e intervenção que minimizem tais eventos. 

Supõe-se que ocorra maior incidência de quedas em idosos bebedores e que 

este evento esteja relacionado a períodos de internações prévias, devido aos efeitos 

nocivos causados pela ingestão excessiva de álcool, e que haja um maior consumo de 

bebidas alcoólicas em idosos do sexo masculino, devido a fatores culturais.  

Diante do exposto, pretendemos verificar a existência de associação entre o uso 

abusivo de álcool e quedas em idosos, além de identificar fatores de risco que possam 
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causar agravos à saúde da população idosa, como consumo de álcool, internações e 

quedas, tornando possível buscar medidas de prevenção e intervenção que minimizem 

tais eventos, proporcionando uma melhor qualidade de vida desta população que se 

encaixa no perfil de risco para consumo de álcool. 
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3 MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo do tipo transversal, descritivo no qual foi utilizado o Banco 

de Dados pertencente ao projeto multicêntrico Fragilidade em Idosos Brasileiros - rede 

FIBRA Brasil.  

O principal objetivo deste grupo foi investigar as características, a prevalência e 

os fatores de risco de natureza biológica, psicológica e ambiental, atuais e de curso de 

vida, relacionados à síndrome de fragilidade entre idosos brasileiros. Para isto foram 

selecionados idosos com 65 anos ou mais, residentes na comunidade, em diferentes 

regiões do Brasil. Os idosos selecionados são residentes de: Belém, PA; Fortaleza, CE; 

Santa Cruz, RN; Recife, PE, João Pessoa, PB; Aracaju, SE; Rio de Janeiro, RJ; Juiz de 

Fora, MG; Belo Horizonte, MG; São Paulo, SP; Amparo, SP; Ribeirão Preto, SP; São 

José do Rio Preto, SP; Concórdia, SC; Ivoti, RS e Cuiabá, MT.  

  

3.1 Composição da amostra e seleção das variáveis do banco de dados para 

análise 

 

A amostra para o presente trabalho (FIBRA – JF) trata-se de uma amostra 

representativa, composta pelos 427 idosos que participaram da pesquisa da Rede 

FIBRA no município de Juiz de Fora, com idade variando entre 65 e 99 anos (74,7± 

6,9). 

Os critérios de inclusão foram ter idade igual ou superior a 65 anos, residir nos 

bairros pré-definidos pelo IBGE na cidade de Juiz de Fora, obtenção do escore igual ou 

superior a 13 pontos no mini exame do estado mental (MEEM) e deambular utilizando 

ou não dispositivos auxiliares de marcha. 

Os critérios de exclusão foram idosos temporariamente acamados, presença de 

doença terminal, sequelas graves de acidente vascular encefálico, doença de 

Parkinson, doença de Alzheimer e outros déficits neurológicos, de mobilidade e/ou 
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vestibulares e déficits cognitivos. 

A coleta de dados foi feita por entrevistadores do projeto FIBRA-JF, devidamente 

treinados, acadêmicos dos cursos de Fisioterapia, Psicologia e Medicina da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). As entrevistas foram realizadas no 

domicílio do idoso, previamente agendadas e tiveram a duração de aproximadamente 1 

hora. 

A partir do banco FIBRA- JF original foram excluídos os idosos que não 

declararam consumo de álcool e assim, foram estabelecidos dois sub-bancos, sendo 

um feminino e um masculino. 

Em cada sub-banco foram feitas respectivamente duas análises estatísticas. A 

primeira relacionando o fato de ser consumidor de risco e ter sofrido quedas nos últimos 

doze meses. E a segunda ser consumidor de bebidas alcoólicas e ter sido internado por 

pelo menos uma noite. 

 

 3.2 Aspectos Éticos 

 

O presente estudo é parte pertencente ao pólo da Universidade Estadual do Rio 

de Janeiro (UERJ), núcleo Juiz de Fora, e foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

da Universidade Federal de Juiz de Fora em 19/02/2009, sob o parecer CAAE: 

0021.0510.000-09 (ANEXO 1), tendo todos os participantes assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

3.3  Instrumentos 

  

Inicialmente para a confecção do banco de dados do Projeto Fibra – JF foi 

aplicado o mini exame do estado mental (MEEM) (BRUCKI, 2003), que avalia a 

orientação tempo-espaço, memória, cálculo e linguagem. O escore varia de 0 a 30 

pontos, com ordem crescente em relação ao desempenho. O ponto de corte do estudo 

foi de 13 pontos, valor utilizado como critério de inclusão e não para classificar estado 

de demência (ANEXO 3). Posteriormente foi aplicado nos idosos o questionário da 

Rede Fibra padronizado para os pesquisadores em todo o Brasil. 
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Para o presente estudo foram selecionadas como variável independente, o 

consumo de risco de álcool e como variáveis dependentes, quedas e internação. Para a 

caracterização da amostra, foram utilizadas variáveis como idade, gênero, cor da pele 

(auto relatada), estado civil, escolaridade e nível socioeconômico (ANEXO 2). 

Além disso, foram utilizados os itens 90- “Quantas doses de bebidas alcoólicas o 

sr (a) consome num dia normal?” e 91- “Com que frequência o sr (a) consome cinco ou 

mais doses em uma única ocasião?” referentes ao Alcohol Use Disorder Identification 

Test (AUDIT) (MENDÉZ, 1999) que é um instrumento utilizado para o rastreamento do 

uso problemático de álcool em serviços de saúde desenvolvido pela OMS (PILLON, 

2006) (ANEXO 4). O instrumento original é composto por dez questões (BABOR, 2006) 

e, as respostas são pontuadas de 1 a 4, sendo as maiores pontuações indicativas de 

uso problemático da substância. Classifica-se o usuário em uma de quatro zonas de 

risco de acordo com o escore obtido: zona I (até 7 pontos: indica uso de baixo risco ou 

abstinência); zona II (de 8 a 15 pontos: indica uso de risco); zona III (de 16 a 19 pontos: 

sugere uso nocivo) e zona IV (acima de 20 pontos: mostra uma possível dependência). 

Foi validado em diversos países, inclusive no Brasil, apresentando bons níveis de 

sensibilidade (87,8%) e especificidade (81%) para detecção do uso abusivo desta 

substância (MAGNABOSCO, 2007). 

Foi utilizado o questionário sobre histórico de quedas, contendo as perguntas: 77 

-“No último ano o(a) Sr/Sra sofreu alguma queda? Se sim, quantas?” (ANEXO 5) e por 

fim, o questionário sobre o uso de Serviços de Saúde, contendo as perguntas: 99- O(a) 

senhor(a) Precisou ser internado no hospital pelo menos por uma noite?  (ANEXO 6). 

 

3.4  Análise estatística dos dados 

 

A análise das informações coletadas foram feitas inicialmente no programa 

estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20.0. Para a 

análise posterior foi construído um banco de dados pela tabulação e codificação dos 

dados que foram analisados pelo programa Sphinx Lexica & Eureca V. 5, 

estabelecendo a frequência de cada variável na amostra levantada. 

Primeiramente foi feita uma análise descritiva das variáveis de interesse 
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anteriormente citadas analisando média, desvio padrão, mediana. Em seguida foi feita 

uma correlação utilizando o teste Qui - quadrado através da análise de dois grupos 

(homens e mulheres), onde verificou-se a presença ou ausência do consumo de risco 

de álcool e sua associação para quedas e ocorrência de internações nos idosos, ou 

seja, como a amostra do estudo reagiu ao consumo de álcool em relação a estes dois 

desfechos. 
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4 RESULTADOS 

 

A amostra foi composta por 128 idosos que relataram consumir álcool, sendo que 

destes, 73 eram do sexo feminino  (73,8 ± 2, 8 anos) e 55 do sexo masculino ( 74,2 ± 6, 

6 anos). A média de idade dos idosos era de 73 anos (± 6,44). Em relação ao estado 

civil, a maioria da amostra (58,6%) é casado ou vive com um companheiro. A amostra 

apresentou renda familiar com média de 2260,84 (±1982,25) ( Tabela 1) 

 
 
Tabela 1: Caracterização da Amostra 

 
Idade 

   
Estado Civil 

 

    
Menos de 70 
De 70 a 76 
De 77 a 83 
84 e mais 
Média  

 
Sexo 

 
Masculino 
Feminino 
 

 
Raça 

 
Branca 
Negra 
Mulata 
Indígena 
Amarelo 
Não sabe 
 
 

38 (29,7%)  
46 (35,9%) 
31 (24,2%) 
13 (10,2%) 
73 (± 6,44) 
 
 
 
55 (43%) 
73 (57%) 
 
 
 
 
92 (71,9%) 
10 (7,8%) 
24 (18,8%) 
0 (0,0%) 
1 (0,8%) 
1(0,8%) 
 
 

Casado ou vive com companheiro 
Solteiro 
Divorciado 
Viúvo 
 

Nível de escolaridade 
 
Nunca foi a escola 
Curso de alfabetização de adultos 
Primário 
Ginásio 
Científico clássico 
Curso Superior 
Pós - graduação 
 

Renda familiar 
 
Menos de 3000 
De 3000 a 5900 
De 6000 a 8900 
9000 e mais 
Média 
 

75 (58,6%) 
11 (8,6%) 
7  (5,5%) 
35 (27,3%) 
 
 
 
8 (6,3%) 
1 (0,8%) 
56 (43,8%) 
23 (18%) 
22 (17,2%) 
16 (12,5%) 
2 (1,6%) 
 
 
 
97 (78,1%) 
20 (13,3%) 
10 (4,7%) 
1 (3,9%) 
2260,84 (±1982,25) 
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Os resultados obtidos demonstraram que não houve diferença significativa para o 

consumo de risco de bebidas alcoólicas tanto para homens (p=0,16) quanto para 

mulheres (p=0,37)  (p≤0,05) (Tabelas 2 e 3). 

 

 
Tabela 2: Relação entre consumo de risco de álcool e quedas no gênero 
masculino 
Sofreu queda? 
Quantas doses num dia normal? 

Sim  Não TOTAL 

0 ou 1 31, 3 % (10) 100% (22) 100% (32) 
2 ou 3 25,0% (5) 100% (15) 100% (20) 
TOTAL 27,3% (15) 100% (37) 100% (52) 
P = 0,37; Qui2 = 0,23, gl = 1, Odd-ratio: 1,36 

 
Tabela 3: Relação entre consumo de risco de álcool e quedas no gênero 
feminino 
Sofreu queda? 
Quantas doses num dia normal? 

Sim  Não TOTAL 

0 ou 1 33, 3 % (21) 100% (42) 100% (63) 
2 ou 3 30,0% (3) 100% (7) 100% (10) 
TOTAL 32,9% (24) 100% (49) 100% (73) 
P= 0,16; Qui2 = 0,04, gl = 1, Odd-ratio: 1,17 

 Em relação ao consumo de risco de álcool e quedas, foi observado que há 

dependência significativa no grupo masculino (p=0,69) (Tabela 4).  

 
 
 
Tabela 4: Relação entre o número de doses de álcool e número de quedas no gênero 
masculino 
Número de quedas? 
Quantas doses num dia 
normal? 

0 1 2 4 TOTAL 

0 ou 1 68,8 % (22) 90,6% (7) 100% (3) 100% (0) 100% (32) 

2 ou 3 78,6% (11) 85,7% (1) 92,9% (1) 100% (1) 100% (14) 
4 ou 5 66,7% (4) 100% (2) 100% (0) 100% (0) 100% (6) 
6 ou 7 100% (1) 100% (0) 100% (0) 100% (0) 100% (1) 
8 ou mais 100% (2) 100% (0) 100% (0) 100% (0) 100% (2) 

TOTAL 72,7% (40) 90,9% (10) 98,2% (4) 100 %(1) 100% (55) 

P= 0,69. Qui2 = 17,22, gl = 15. 
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 No entanto observou-se uma diferença estatisticamente significativa entre o 

número de quedas e o consumo de risco de álcool no grupo feminino (p= 0,99). Quem 

consumiu de 2 a 3 doses por dia, sofreu 3 quedas nos últimos 12 meses e quem 

consumiu de 4 a 5 doses, sofreu 2 quedas nos últimos 12 meses (Tabela 5). 

 
Tabela 5: Relação entre o número de doses de álcool e número de quedas no gênero feminino 

Número de quedas? 
Quantas doses num 
dia normal? 

0 1 2 3 5 TOTAL 

0 ou 1 65,1 % (41) 87,3% (14) 96,8% (6) 96,8% (0) 100% (2) 100% (63) 

2 ou 3 85,7% (6) 85,7% (0) 85,7% (0) 100% (1) 100% (0) 100% (7) 
4 ou 5 33,3% (1) 33,3 (0) 100% (2) 100% (2) 100% (0) 100% (3) 

TOTAL 65,8% (48) 84,9% (14) 95,9% (8) 97,3 %(1) 100% (2) 100% (73) 

P= 0,99. Qui2 = 22,26, gl = 8. 

 

 O consumo de risco de álcool em ambos os gêneros masculino e feminino e o 

fato de ter sido internado por pelo menos uma noite não apresentou relevância 

significativa (Tabelas 6 e 7). 

 

Tabela 6: Relação entre consumo de risco de álcool e internações no gênero masculino 

Foi internado? 
Quantas doses num dia normal? 

Sim  Não TOTAL 

0 ou 1 12, 5 %  87,5%  100%  
2 ou 3 8,7%  91,3% 100%  

TOTAL 10,9%  89,1%  100%  
P= 0,34; Qui2 = 0,20, gl = 1.  
 
 
 
 
Tabela 7: Relação entre consumo de risco de álcool e internações no gênero feminino 
Foi internado? 
Quantas doses num dia normal? 

Sim  Não TOTAL 

0 ou 1 15, 9 %  84,1%  100%  
2 ou 3 20%  80 % 100%  
TOTAL 16,4%  83,6%  100%  
P= 0,25; Qui2 = 0,11, gl = 1. 
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Ao analisar o número de doses consumidas entre homens e mulheres foi 

constatado que existe significância com p= 0,07 (p≤0,05), sendo que os homens 

ingerem maior quantidade de bebidas alcoólicas em relação às mulheres ( tabela 8). 

 
 
 
 
Tabela 8: Relação do consumo de bebidas alcoólicas entre gêneros 
 0 ou 1 2 ou 3 4 ou 5 6 ou 7 8 ou mais 

Masculino 58,2% 25,5% 10,9% 1,8% 3,6% 

Feminino 86,3% 9,6% 4,1% 0% 0% 

Total 74,2% 16,4% 7% 0,8% 1,6% 
P=0,07; Qui²=14,20 
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5 DISCUSSÃO 

 

Na sociedade atual, o uso do álcool possui conotação diferenciada das demais 

drogas. Possui caráter lícito, de baixo custo e acesso facilitado, o que lhe fornece 

aceitação social, dificultando o enfrentamento acerca de seu uso abusivo. O consumo é 

francamente estimulado pela indústria do álcool, dificultando o seu real entendimento 

como problema de saúde pública, ocupando o primeiro lugar mundial em consumo em 

relação às substâncias psicoativas (OLIVEIRA, 2010). 

A mortalidade e as deficiências causadas pelo consumo de bebidas alcoólicas 

superam aquelas ocasionadas pelo tabaco; determinando 3,2% da mortalidade global, 

sendo 5,6% deste valor para homens e 0,6% em mulheres (LARANJEIRA, 2007). 

No presente estudo mulheres que apresentavam um padrão de consumo de risco 

de álcool sofreram mais quedas em relação grupo masculino que se adequou ao 

consumo de risco. Corroborando a isso, estudos mostram que do ponto de vista 

biológico, as mulheres são metabolicamente menos tolerantes ao álcool do que os 

homens. Seu peso e a menor quantidade de água corporal, em detrimento de um maior 

volume de gordura, associado à menor quantidade de enzimas metabolizadoras de 

álcool, implica o fato de que a intoxicação ocorra com o uso de metade da quantidade 

usada pelo homem (NOBREGA, 2005).                   

O consumo abusivo do álcool traz consequências para a mulher em vários 

aspectos físicos, os quais incluem miocardiopatia, miopatia e lesão cerebral. A hepatite 

alcoólica quase sempre progride para cirrose, inibição da ovulação, diminuição da 

fertilidade e vários problemas ginecológicos e obstétricos (DAWSON, 1994). O 

consumo de bebidas alcoólicas que excede a 200 ml por semana pode interferir nos 

níveis estrogênicos, e isso estaria associado ao aparecimento da osteoporose (GANRY, 

1999). Considera-se que a osteoporose resulta-se do desequilíbrio de um complexo 

sistema, mantido por vários fatores nutricionais, hormonais e metabólicos (HALBREICH, 
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1996), visto que mulheres alcoolistas apresentam frequentemente hipocalcemia, 

hipomagnesemia e hipoparatireoidismo, acarretando em disfunções que levam à 

osteoporose (LAITINEN, 1991). 

No presente trabalho as variáveis consumo de risco de álcool e internação não 

apresentaram valor de significância, mas é consenso na literatura que o consumo 

excessivo de álcool está associado ao aumento da mortalidade e de agravos adversos 

à saúde, tornando razoável supor uma associação causal entre o consumo de álcool e 

aumento da utilização e custo da assistência médica (HUNKELER, 2001). O impacto do 

consumo de álcool sobre a saúde pode variar dependendo do diagnóstico de certas 

doenças, levando muitas vezes à necessidade de internação hospitalar (BLOSE, 1991). 

Estudos demonstram que o tempo de internação e o custo do tratamento 

hospitalar tem uma relação diretamente proporcional com o consumo de álcool. O 

tempo de hospitalização e os custos hospitalares são mais elevados em indivíduos que 

consomem mais de 450g / semana e menores para os indivíduos que consomem 150 - 

299g / semana (ANZAI, 2005). 

Corroborando com esses achados, outro estudo demonstra que a hospitalização 

é considerada de grande risco especialmente para as pessoas mais idosas. Os efeitos 

da restrição ao leito na musculatura e na massa óssea do idoso durante a internação 

são devastadores e podem levar à perda da capacidade de deambulação, além de 

aumentar o risco de fraturas. As internações contribuem negativamente para o quadro 

do paciente idoso. O ambiente desconhecido do hospital pode tornar mais difícil o 

acesso ao banheiro e alguns fatores podem dificultar a saída do paciente da cama, 

como a altura maior que a do domicílio, presença de grades de proteção, drogas 

intravenosas e cateteres de oxigênio.  

Contribuindo com esses achados, a restrição ao leito na posição supina leva ao 

acúmulo de sangue no tórax, simulando um aumento do volume sanguíneo circulante e 

levando à redução na produção de hormônio antidiurético e perda de sódio e água. 

Dentro de 24 a 48 horas de restrição ao leito, o volume plasmático reduz até 7% ou 500 

ml, potencializando os efeitos da hipotensão postural e aumentando ainda mais o risco 

de síncope e quedas (CREDITOR, 1993). 
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Nosso estudo constatou uma relação significativa entre o consumo de álcool 

entre os gêneros, corroborando com os achados de Chaieb e Castellarin, onde se 

investigou 1.387 indivíduos (571  homens e 816 mulheres). Destes, 109 homens(19%) 

eram alcoolistas, contra 20 mulheres (2,5%) (CHAIEB, 1998). 

    Em outro estudo, verificou-se que existem diferenças no consumo de álcool 

relacionadas ao gênero, onde o uso abusivo é mais frequente entre homens. No 

entanto, outros estudos apontam para o aumento do consumo entre mulheres e de 

maneira mais precoce, mostrando que a diferença entre os gêneros tem diminuído 

progressivamente ( PALA, 2004). 

       Algumas diferenças surgem entre homens e mulheres acometidos pela 

dependência. As mulheres ainda sofrem um enorme preconceito e são mal 

compreendidas na sociedade – motivo pelo qual geralmente procuram menos os 

serviços de tratamento. Soma-se ainda o fato de serem mais propensas a desenvolver 

a dependência alcoólica concomitantemente a outro transtorno mental (depressão, 

síndrome do pânico ou transtornos alimentares, por exemplo) (HOLMILA, 2005). 

        Diante disso, informações que contemplem diferenças entre gêneros para 

padrões de consumo do álcool e problemas relacionados ao uso dessa substância são 

importantes para identificar populações de risco e consequentemente auxiliar no 

planejamento de programas de prevenção (CISA). 

Foram identificados fatores limitantes que podem ter influenciado os resultados 

do trabalho. Em primeiro lugar, foi analisado um banco de dados que possui um recorte 

transversal, onde não se avalia a história de vida prévia da população, e não é possível 

identificar se os idosos apresentavam um histórico de alcoolismo de longa data, 

reduzindo o poder de acurácia nas relações estudadas. Além disso, como se trata um 

questionário auto – relatado, pode ter havido omissão de certas informações por parte 

dos idosos, seja por timidez ou pelo fato de não se sentirem a vontade para relatar 

certos fatos. 

Em segundo lugar, a população investigada teve sua juventude em um período 

em que o consumo de álcool não era tão influenciado pela indústria, ou seja, o 

consumo nesta população é inferior àquele observado nos dias atuais.  

Em terceiro lugar, a predominância do sexo feminino no banco de dados pode ter 
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influenciado nos resultados, pois no passado a mulher não tinha um papel ativo na 

sociedade como nos dias atuais, sendo assim o consumir álcool não era bem visto 

naquela época, fator que definia o padrão de consumo. 

 Além disso, é consenso que as mulheres têm uma maior preocupação com a 

saúde em relação aos homens, sendo assim, isso pode ter causado um grande efeito 

diluidor em relação ao consumo de risco e internação.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio deste trabalho foi possível verificar que o consumo de risco de bebidas 

alcoólicas em idosos pode estar relacionado com maior ocorrência de quedas nesta 

população, principalmente no gênero feminino devido a diversos fatores biológicos. 

Sendo assim as mulheres possuem maior predisposição em sofrer o evento quedas. 

O presente trabalho trata se de um estudo pioneiro que  aborda de forma direta o 

consuma de risco de álcool e quedas em idosos , vale ressaltar que não foram  

encontrados estudos semelhantes nas bases de dados utilizadas para realizar a revisão 

literária. 

Novos estudos devem ser realizados para avaliar de forma mais precisa, a 

relação do alcoolismo e seus desfechos para a população idosa de forma longitudinal 

lançando mão, de novos questionários que se avaliem que das e consumo de risco de 

forma mais precisa e dessa forma traçar medidas de intervenção.  
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ANEXO 1 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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