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Introdução: A expectativa de vida do brasileiro vem aumentando e com isso o número de idosos no
país também (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013). Morar sozinho é
uma realidade dos idosos brasileiros, no entanto, as ocorrências de acidentes domésticos, a
exemplo das quedas, têm crescido concomitantemente nesta população, sendo fator importante
para a fragilidade corporal e fisiológica dos mesmos com desfechos negativos para sua saúde
(PERSEGUINO; HORTA; RIBEIRO, 2017). Objetivo: Descrever a proporção de idosos que moram
sozinhos e a mortalidade por queda por pelo menos uma causa no Brasil. Métodos: Estudo
descritivo de busca eletrônica de dados realizada através dos termos “sozinho” e “quedas” no
Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de Políticas do Idoso (SISAP-idoso). Morar
sozinho refere-se à proporção de idosos de 60 anos ou mais que referiram morar sozinhos nos
Censos de 2000-2010 e, a proporção de mortalidade por queda (2000-2016) condiz com pelo
menos uma causa classificada pelo Código Internacional de Doenças (CID-10) W00-19. Resultados:
No Brasil a proporção de idosos que moravam sozinhos era de 11,7% (2000) com aumento de 2%
em 2010 (13,7%). Observou-se uma maior proporção de mulheres nesta condição em ambos os
censos (2000:14,2%; 2010:16,0%). Frente as regiões, a região Sul apresentou as maiores
proporções de idosos morando sozinhos (2000:12,9%; 2010: 15,2%) com aumento de 2,3% no
período. Ao passo que, a região Norte apresentou as menores proporções (2000:7,84%;
2010:9,75%), mas com aumento de 1,91%. A proporção de mortalidade por queda no país passou
de 0,45% em 2000 para 1,41% em 2016. As mulheres apresentaram a maior variação e aumento
(1,03%) de mortalidade por quedas no período (2000:0,5%; 2010:1,1%; 2016:1,5%). Dentre as
regiões do país, as maiores proporções de mortalidade por quedas foram observadas na região
Centro-Oeste (2000: 0,7%; 2010:1,7%; 2016:2,16%), no entanto, as menores proporções foram
observadas no Sudeste (2000:0,44%) e no Nordeste (2010:0,72%; 2016:1,07). A taxa de
mortalidade (estima o risco de morte) por quedas no Brasil teve um aumento de 30,5% nos últimos
15 anos (2000:16,39%; 2010:38,35%; 2015: 46,86%), sendo observado nos homens uma maior
taxa de mortalidade (2000:18,0%; 2010:42,5%; 2015:49,23%), com aumento de 31,23% deste
episódio no período. Conclusão: No país, a frequência de morar sozinho e a mortalidade por queda
de alguma causa teve aumento no período estudado. As mulheres moram mais sozinhas e também
morrem mais por quedas. As maiores proporções de idosos morando sozinhos esta na região Sul e
de mortalidade por queda na região Centro-Oeste. É crescente o risco de mortalidade por quedas
no país, concentrando-se a maior estimativa de óbito nos homens.
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