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A Organização Mundial da Saúde (OMS) define 

queda como vir a inadvertidamente ficar no solo 

ou em outro nível inferior, excluindo mudanças 

de posições intencionais para se apoiar em 

móveis, paredes ou outros objetos (SEVERO et 

al., 2014).

CONCEITO DE QUEDACONCEITO DE QUEDA



QUAL A IMPORTÂNCIA DESSE QUAL A IMPORTÂNCIA DESSE 
PROTOCOLO?PROTOCOLO?

Reduzir a ocorrência de queda de 
pacientes nos pontos de assistência e 
o dano dela decorrente, por meio da 
implementação de medidas que 
contemplem avaliação de risco do 
paciente, garantam o cuidado 
multiprofissional em um ambiente 
seguro, e promovam a educação do 
paciente, familiares e profissionais.



ABRANGÊNCIA

O protocolo aplica-se aos hospitais, incluindo todos 
os pacientes que recebem cuidado nestes 
estabelecimentos, abrangendo o período total de 
permanência do paciente.



QUAIS SÃO OS QUAIS SÃO OS 
IMPACTOS DE IMPACTOS DE 
UMA QUEDA?UMA QUEDA?



QQuedas de pacientes produzem danos em uedas de pacientes produzem danos em 
30% a 50% dos casos, sendo que 6% a 44% 30% a 50% dos casos, sendo que 6% a 44% 
desses pacientes sofrem danos de natureza desses pacientes sofrem danos de natureza 
grave, como fraturas, hematomas subdurais e grave, como fraturas, hematomas subdurais e 
sangramentos, que podem levar ao óbito.sangramentos, que podem levar ao óbito.

  

ESTUDOS REVELAM QUE.......ESTUDOS REVELAM QUE.......



FATORES DE RISCOSFATORES DE RISCOS
  RELACIONADOSRELACIONADOS

A) Demográfico: crianças < 5anos e idosos > 65 
anos.

B)Psico-cognitivos: declínio cognitivo, depressão, 
ansiedade.



C) Condições de saúde e presença de doenças C) Condições de saúde e presença de doenças 
crônicas:crônicas:

  
  
  
    

FATORES DE RISCOSFATORES DE RISCOS
  RELACIONADOSRELACIONADOS



D) Funcionalidade:D) Funcionalidade:

➢ Dificuldade no desenvolvimento das atividades de Dificuldade no desenvolvimento das atividades de 
vida diária;vida diária;

➢ Necessita de dispositivos para auxilio a marcha;Necessita de dispositivos para auxilio a marcha;

➢ Fraqueza muscular e articulação;Fraqueza muscular e articulação;

➢ Amputação ou deformidade de membro inferior.Amputação ou deformidade de membro inferior.

  
  
  
    

FATORES DE RISCOSFATORES DE RISCOS
  RELACIONADOSRELACIONADOS



      E) Comprometimento sensorial:E) Comprometimento sensorial:

➢ visão;visão;
➢ audição;audição;
➢ tato.tato.

F) Equílibrio corporal: marcha alterada.F) Equílibrio corporal: marcha alterada.

G) uso de medicamentos:G) uso de medicamentos:
➢ SedativosSedativos
➢ diuréticosdiuréticos
➢ antidepressivosantidepressivos
➢ hipotensoreshipotensores
➢ hipoglicemianteshipoglicemiantes

  
  
  
    

FATORES DE RISCOSFATORES DE RISCOS
  RELACIONADOSRELACIONADOS



  H) Obesidade severaH) Obesidade severa

  I) História prévia de quedaI) História prévia de queda

  
  
  
    

FATORES DE RISCOSFATORES DE RISCOS
  RELACIONADOSRELACIONADOS



AVALIAÇÃO DO RISCO AVALIAÇÃO DO RISCO 
DE QUEDASDE QUEDAS

A avaliação deve ser feita no momento da A avaliação deve ser feita no momento da 
ADMISSÃOADMISSÃO  do paciente com o uso de uma escala  do paciente com o uso de uma escala 
adequada ao perfil de pacientes da instituição.adequada ao perfil de pacientes da instituição.
  

Esta avaliação deve ser repetida Esta avaliação deve ser repetida 
DIARIAMENTEDIARIAMENTE até a alta do paciente. até a alta do paciente.

  
  
  
    



As escalas utilizadas com maior frequência 
no Brasil e internacionalmente  são: 

Morse
St.Thomas Risk Assessment Tool in the 

Falling Elderly (STRATIFY)

Vale lembrar que as escalas existentes 
não são de acesso livre, sendo necessária
autorização dos autores para sua utilização.

ESCALA PARA AVALIAÇÃO ESCALA PARA AVALIAÇÃO 
DO RISCODO RISCO



Avaliação do risco de queda;Avaliação do risco de queda;

  Identificação do paciente com risco com a Identificação do paciente com risco com a 
sinalização à beira do leito ou pulseira;sinalização à beira do leito ou pulseira;

  Agendamento dos cuidados de higiene pessoal;Agendamento dos cuidados de higiene pessoal;

  Revisão periódica da medicação;Revisão periódica da medicação;

  Atenção aos calçados utilizados pelos pacientes;Atenção aos calçados utilizados pelos pacientes;

  Educação dos pacientes e dos profissionais;Educação dos pacientes e dos profissionais;

  Revisão da ocorrência de queda para identificação Revisão da ocorrência de queda para identificação 
de suas possíveis causas.de suas possíveis causas.

INTERVENÇÕES EFETIVAS NA INTERVENÇÕES EFETIVAS NA 
PREVENÇÃO!PREVENÇÃO!



Entregar material educativo;Entregar material educativo;

  Utilizar sinalização visual para identificação de risco Utilizar sinalização visual para identificação de risco 
de queda para alertar a equipe;de queda para alertar a equipe;

  Prestar atendimento ao paciente sempre que Prestar atendimento ao paciente sempre que 
solicitar ou necessitar;solicitar ou necessitar;

  

INTERVENÇÕES EFETIVAS NA INTERVENÇÕES EFETIVAS NA 
PREVENÇÃO!PREVENÇÃO!



ESTRATÉGIAS DE ESTRATÉGIAS DE 
MONITORAMENTOMONITORAMENTO

                                          Indicadores:

         Deve-se monitorar, os seguintes indicadores:

● Proporção de pacientes com avaliação de risco de 
queda realizada na admissão.

● Número de quedas com dano.
● Número de quedas sem dano.
● Índice de quedas [(nº de eventos / nº de 

paciente-dia)*1000]: este indicador pode
ser monitorado utilizando diagrama de controle, irá 
auxiliar a estabelecer metas e parâmetros de 
avaliação.



VÍDEOVÍDEO

file:///C:/Users/user7990/Desktop/PRESTADORES%2015%20SETEMBRO/QUEDAS/Como-prevenir-quedas-no-ambiente-hospitalar%20-%2010Convert.com.mp4


COMO É NA UNIMED LITORAL?COMO É NA UNIMED LITORAL?

● EM QUE MOMENTO É REALIZADO A EM QUE MOMENTO É REALIZADO A 
AVALIAÇÃO DE RISCO DE QUEDAS?AVALIAÇÃO DE RISCO DE QUEDAS?
Admissão, a  cada 24 horas e quando Admissão, a  cada 24 horas e quando 
necessário. necessário. 

● QUEM REALIZA A AVALIAÇÃO?QUEM REALIZA A AVALIAÇÃO?
EnfermeiroEnfermeiro

● QUAIS ESCALAS UTILIZADAS PARA AVALIAR QUAIS ESCALAS UTILIZADAS PARA AVALIAR 
O RISCO?O RISCO?
Adulto: escala de DowntonAdulto: escala de Downton
Criança: escala de Humpty-DumptyCriança: escala de Humpty-Dumpty

● PARA QUEM SE APLICA A AVALIAÇÃO?PARA QUEM SE APLICA A AVALIAÇÃO?
● Todos os pacientes.Todos os pacientes.

  



COMO É NA UNIMED LITORAL?COMO É NA UNIMED LITORAL?

Classificação Classificação 
adulto Downton:adulto Downton:
Baixo riscoBaixo risco: 0 a 2 : 0 a 2 
pontospontos
Médio riscoMédio risco: 3 a : 3 a 
4 pontos4 pontos
Alto riscoAlto risco: 5 a 9 : 5 a 9 
pontospontos

  



Classificação de 0 a Classificação de 0 a 
14a incompletos 14a incompletos 
Humpty Dumpty:Humpty Dumpty:
Baixo riscoBaixo risco: 0 a 2 : 0 a 2 
pontospontos
Medio riscoMedio risco: 3 a 4 : 3 a 4 
pontospontos
Alto riscoAlto risco: 5 a 9 : 5 a 9 
pontospontos

  



 Colocar preferencialmente no membro 
superior direito, explicando ao cliente a 
importância e a finalidade da mesma.

COMO É NA UNIMED LITORAL?COMO É NA UNIMED LITORAL?



ENVOLVER O PACIENTE NA SUA PRÓPRIA ENVOLVER O PACIENTE NA SUA PRÓPRIA 
SEGURANÇA!SEGURANÇA!

OS FAMILIARES COMO ALIADOS NO CUIDADO E OS FAMILIARES COMO ALIADOS NO CUIDADO E 
SEGURANÇA DO PACIENTE!SEGURANÇA DO PACIENTE!





COMO É NA UNIMED LITORAL?COMO É NA UNIMED LITORAL?



AÇÕES/CUIDADOS

-Enfermeiro prescreve os cuidados para equipe de 
enfermagem de acordo com a avaliação.

-Transporte do paciente dentro da instituição para 
realizar exames ou transferências somente de 
MACA ou CADEIRA DE RODAS.

-Todos os outros cuidados citados no vídeo 
anterior.

 

COMO É NA UNIMED LITORAL?COMO É NA UNIMED LITORAL?







LUZ, CÂMERA ELUZ, CÂMERA E
  AÇÃO!AÇÃO!
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