
Objetivo

O objetivo deste folheto é 
sintetizar a melhor evidência 
possível sobre as quedas de 
pacientes nos hospitais.  O 
folheto abrange os fatores que 
aumentam os riscos de quedas, 
a avaliação desse risco e as 
intervenções tomadas para 
minimizá-los. Este folheto está 
baseado em uma revisão 
sistemática criteriosa do Instituto 

Graus de evidência

Todos os estudos foram categorizados de 
acordo com o grau de evidência baseado na 
seguinte classificação:

- Grau I: Evidência obtida de revisão 
sistemática com todos os ensaios clínicos 
controlados e randomizados relevantes.

-Grau II: Evidência obtida de pelo menos um 
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Introdução

Foi estimado que um terço das 
pessoas com mais de 65 anos e 
metade das pessoas acima de 
80 anos sofrem pelo menos uma 
queda por ano. Em hospitais 
australianos, 38% de todos os 
incidentes com pacientes 
envolvem uma queda. Esta alta 
incidência de quedas foi 
atribuída a vários fatores, 
incluindo trauma, doenças 
debilitantes, riscos ambientais, 
idade, saúde mental tempo de 
internação e gênero. Embora 
exista um grande número de 
estudos realizados e muitos 
artigos publicados sobre o 
assunto, a frequência de quedas 
de pacientes continua sendo um 
grande problema para os 
hospitais.

-Grau II: Evidência obtida de pelo menos um 
ensaio clínico controlado e randomizado, 
com desenho metodológico adequado. 

-Grau III.1: Evidência obtida de ensaio 
clínico controlado, não randomizado com 
bom desenho metodológico.

- Grau III.2: Evidência obtida de estudos de 
coorte ou caso-controle, preferencialmente 
que envolvam mais de um centro ou grupo 
de pesquisa, com bom desenhado 
metodológico. 

- Grau III.3: Evidência obtida de séries 
temporais com ou sem intervenções. 
Resultados importantes de estudos não 
controlados.

- Grau IV: Opinião de profissionais de 
reconhecido prestígio, baseada na 
experiência clínica, estudos descritivos ou 
relatórios de comitês de especialistas. 
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Qualidade dos estudos
Ao realizar essa revisão sistemática 
sobre quedas, foram identificados 
vários aspectos relacionados à 
qualidade dos estudos. Algumas 
publicações proporcionaram informação 
inadequada quanto aos métodos 
utilizados na investigação, o que 
resultou na difícil avaliação de sua 
qualidade. Outros artigos 
proporcionaram pouca informação 
sobre os resultados, limitando

assim a possibilidade de utilizá-los 
como referenciais. Raramente 
foram utilizados métodos de 
investigação rigorosos e, portanto, 
alguns resultados podem conter 
viés. Por causa dessas limitações, 
muitas das informações desta 
pesquisa foram classificadas como 
grau de evidência IV (opinião de 
especialista)

2.Riscos dos pacientes

3.Onde e quando os 
pacientes caem

4.Avaliação de pacientes 
em risco de queda

5.Intervenções 
preventivas de quedas



• As necessidades especiais de higiene 
tais como incontinência, urgência 
miccional ou diarreia, podem aumentar a 
possibilidade de um paciente sofrer uma 
queda.

• Outros fatores associados a um maior 
risco de quedas são o diagnóstico, o tipo 
de unidade em que os pacientes 
encontram-se internados e associação de 
fatores de risco. Alguns estudos sugerem 
que pacientes com diagnósticos de 
insuficiência cardíaca congestiva, ou que 
apresentam quadros clínicos gerais, 
neoplasia ou acidente cérebro-vascular 
podem ter maior risco de queda. Parece 
que algumas áreas de cuidados como 
unidades de reabilitação e unidades 
geriátricas têm um maior índice de 
quedas. Quanto mais aumenta o número 
de fatores de riscos presentes, mais 
aumenta o risco de queda do paciente. 
Deve-se considerar que essas 
características relacionadas com um maior 
risco eram diferentes para cada estudo. 
Também pode ocorrer que distintos 
grupos populacionais também tenham 
diferentes fatores que aumentam o risco 
de quedas durante a hospitalização. 
Apesar deste folheto numerar os fatores 
associados às quedas mais citadas, cada 
instituição pode ter grupos de pacientes 
com riscos específicos. 

sentar-se em cadeira comum ou cadeira 
de rodas. Um estudo em uma unidade de
reabilitação concluiu que mais da metade 
das quedas envolviam cadeira de rodas.

Avaliação do risco de 
quedas dos pacientes

Uma das estratégias que tem sido 
empregada para minimizar o risco de 
quedas dos pacientes em hospitais é o 
uso de instrumentos de avaliação para 
identificar os pacientes com maior risco 
de queda. Essa avaliação pode 
identificar pacientes com alto risco de 
queda e, com isso, estabelecer 
intervenções apropriadas para sua 
diminuição. Essa seção está baseada 
nos graus de evidência III e IV.
Embora alguns estudos tentaram 
analisar  os instrumentos de avaliação de 
risco de quedas, muitos deles eram de 
pouca qualidade ou utilizaram métodos 
inadequados. Ao sintetizar os resultados 
desses estudos, encontramos que as 
ferramentas de avaliação do risco 
tiveram, geralmente, uma boa 
confiabilidade inter observador, embora 
fossem imprecisas. Isso significa que os 
instrumentos podem ser utilizados por 
mais de um enfermeiro e produzir 
avaliação similar do risco de queda de 
um paciente. Porém não são capazes de 
identificar que tipo de paciente não tem 

Pacientes com risco

Embora se possa argumentar que 
todos os pacientes tenham a 
possibilidade de risco para queda 
durante internação, foram 
identificados pacientes com algumas 
características de maior risco. Entre 
elas encontram-se: idade, estado 
mental, histórico de queda, 
medicamentos, mobilidade reduzida e 
necessidades especiais de higiene. 
Esta evidência foi classificada como 
grau III.

• Alguns estudos sugerem que os 
idosos (maior de 65 anos) têm maior 
risco de queda, mas os resultados são 
contraditórios, já que outros estudos 
têm sugerido que a idade do paciente 
não representa um fator de risco.

• A deficiência mental foi identificada 
como risco de queda durante a 
internação hospitalar. Esta deficiência 
tem sido descrita como confusão ou 
desorientação, mas a memória 
limitada e incapacidade de 
compreensão também são fatores que 
aumentam o risco de queda de um 
paciente.

• Também foi identificado como fator 
de risco o fato do paciente já ter um 

Onde e quando os 
pacientes sofrem quedas

Muitos estudos abordaram outros fatores 
associados à quedas, sendo que essa  
evidencia foi classificada como Grau IV. A 
maioria das quedas ocorre do leito do 
paciente ou próximo dele e representam 
mais da metade do total de quedas. 
Outros lugares comuns incluem o corredor 
e o banheiro. Há evidencias contraditórias 
relacionadas ao momento da 
hospitalização, no qual o paciente tem 
maior probabilidade de sofrer uma queda. 
Alguns estudos sugerem que existe uma 
possibilidade maior de queda durante o 
período inicial da internação, porém, não 
há um consenso a esse respeito com 
aqueles que identificaram o período final 
da internação como o de maior risco. 
Outras pesquisas identificaram ambos os 
períodos. A transferência de um lugar a 
outro, geralmente envolvendo uma cama 
ou uma cadeira, é a atividade citada como 
a de maior risco de queda do paciente. 
Outras atividades relacionadas com 
quedas são: caminhar, deslocar-se, 

identificar que tipo de paciente não tem 
alto  risco de cair. Por exemplo, alguns 
instrumentos avaliaram que até 80% da 
população internada tinha alto risco de 
queda, o que limita a possibilidade de 
utilizar intervenções preventivas de 
queda nos pacientes de alto risco. A 
comparação entre a evidência clínica e 
um instrumento de avaliação demonstrou 
que ambos eram imprecisos ao predizer 
as quedas. Outra limitação dos 
instrumentos de avaliação de risco de 
quedas é que não medem os fatores do 
ambiente que podem aumentar a 
probabilidade do risco de quedas de um 
paciente durante sua internação. Fatores 
como novos funcionários, gravidade do 
paciente e número de leito ocupados de 
acordo com a capacidade da unidade 
podem impactar sobre o número de 
quedas do paciente. Porém, não estão 
incluídos em nenhum instrumento de 
avaliação. Um programa de 
rastreamento só é útil se exister também 
um tratamento ou intervenção efetivo 
disponível para os pacientes 
considerados como “pacientes de risco 
para quedas”. Como as intervenções 
preventivas de quedas não foram 
descritas nem avaliadas 
adequadamente, os instrumentos de 
avaliação de risco atualmente possuem

de risco o fato do paciente já ter um 
histórico de quedas em internações 
prévias. Alguns estudos afirmam que 
de 16% a 52% dos pacientes podem 
sofrer mais de uma queda durante 
sua hospitalização. Também se 
sugere que pacientes possam sofrer 
outras quedas com as mesmas 
características da queda anterior, 
porém, esse fator não está  
fundamentado por estudos rigorosos.  
O número de pacientes que caem em 
mais de uma ocasião representa uma 
proporção considerável do número 
total de quedas.

• Os medicamentos que agem sobre o 
sistema nervoso central, como 
sedativos e tranquilizantes, podem 
aumentar o risco de quedas. Estudos 
descritivos pequenos identificaram 
que medicamentos como a digoxina, 
antiepiléticos, diuréticos, hipotensivos 
e betabloqueadores aumentam o risco 
de quedas, embora esse dado não 
esteja totalmente esclarecido por 
estudos mais rigorosos.

• Fatores físicos como fraqueza, 
mobilidade reduzida ou falta de 
coordenação motora associam-se a 
um maior risco de quedas.
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método utilizado. Um ensaio clínico 
randomizado avaliou a efetividade do uso 
de pulseiras de identificação para 
diferenciar os pacientes com alto risco de 
quedas, mas não mostrou nenhum 
benefício significativo em termos de 
redução do número de quedas. Pulseiras 
de identificação, adesivos coloridos e 
sinais gráficos dos registros, sinais nas 
camas ou portas dos pacientes foram 
utilizados normalmente como parte de um 
programa de múltiplas intervenções. 
Porém, a interpretação dos resultados foi 
difícil por causa do método de pesquisa 
utilizado ou a falta de rigor no estudo. 
Como resultado dessa falta de evidência, 
não se deve fazer recomendações sobre a 
efetividade dos sistemas de alarme e 
pulseiras de identificação para a 
diminuição de quedas dos pacientes.

Intervenções Múltiplas

Nas pesquisas analisadas a forma mais 
comum de prevenir quedas foi um 
programa composto por diferentes 
intervenções (intervenções múltiplas) que 
objetiva minimizar o risco individual de 
quedas. A maioria desses programas 
consiste em avaliar o risco de quedas dos 
pacientes e utilizá-la para minimizar os 
riscos.Embora esse enfoque 
demonstrasse ser efetivo em ambientes 
fora do hospital, sua efetividade não foi 
demonstrada dentro dos hospitais. Em 

Formação

Muitos estudos incluíram a educação dos 
membros da equipe, pacientes e 
familiares  como parte de seu programa 
para a prevenção de quedas. O objetivo 
dos programas foi aumentar a 
conscientização sobre o risco de quedas 
durante a internação e com isso 
proporcionar possíveis estratégias para 
diminuí-lo. Alguns estudos formalizaram 
o programa de educação para queda em 
serviços e unidades.

Diagnóstico do risco de quedas

Alguns estudos formalizaram o risco de 
quedas incorporando um diagnóstico do 
problema tal como “com risco de queda” 
ou “potencial de lesão” em seus registros 
gráficos. Alguns estudos desenvolveram 
e padronizaram um plano de cuidados de 
enfermagem para pacientes com alto 
risco de quedas, enquanto outros 
entrevistaram todos os pacientes nas 24 
horas depois da queda para avaliar os 
riscos e planejar sua reabilitação. Foram 
utilizadas as Precauções Universais para 
as Quedas, reconhecendo que todos os 
pacientes têm risco potencial, mas não 
foram descritas adequadamente como 
incorporá-las na prática clínica.

Aspectos do Ambiente

um valor limitado. Os instrumentos de 
avaliação podem ser importantes para 
os profissionais aumentarem a 
vigilância dos pacientes com risco de 
cair, porém isso ainda não foi 
demonstrado. A aplicação de 
instrumentos de avaliação para a 
prática clínica deve ser estudada 
rigorosamente. A utilidade desses 
instrumentos na prática clínica ainda 
não está esclarecida. Está claro que é 
necessária alguma forma de avaliação 
do paciente, mas atualmente não 
existem evidências na literatura 
disponível que sugiram instrumentos 
de avaliação de risco com maior 
benefício sobre aqueles utilizados em 
uma instituição individual e que foram 
desenvolvidos com base nas 
características de sua população. 

Intervenções para 
prevenções de queda

Somente dois pequenos ensaios 
clínicos randomizados avaliaram as 
intervenções para a prevenção de 
quedas em hospitais. Ambos os 
ensaios não conseguiram demonstrar 
nenhum benefício para a redução do 
número de quedas. Os outros estudos 
que se centraram nas intervenções 
para a prevenção foram ensaios demonstrada dentro dos hospitais. Em 

estudos já revisados, os resultados são 
contraditórios: alguns mostram uma 
redução do número de quedas, enquanto 
outros não mostram nenhuma mudança 
ou aumento no número de quedas. A 
qualidade dos estudos foi variada. A 
maioria proporcionou pouca informação 
sobre os métodos utilizados, intervenções 
ou resultados reais. 
Em muitos estudos não foram 
proporcionadas informações sobre como 
se selecionaram ou foram feitas as 
intervenções. Apesar dos resultados 
contraditórios, um programa de 
intervenções múltiplas é o melhor enfoque 
para a prevenção de quedas e representa 
a melhor evidência atual baseada na 
opinião dos especialistas (grau de 
evidência IV). A seguir serão 
demonstrados como estão compostos 
esses programas: 

Avaliação

A avaliação do risco de queda foi uma 
característica comum na maioria dos 
estudos identificados. Esta avaliação 
proporcionou a base para a seleção e 
implantação das intervenções mais 
adequadas.

Foram realizadas atividades para reduzir 
o risco causado pelo ambiente 
hospitalar. Essas atividades se 
centraram em diminuir os obstáculos e 
objetos próximo ao leito do paciente, 
melhorar  a iluminação e testar  quais  
móveis e acessórios  podem  ser 
utilizados como apoio e que fossem 
estáveis.

Eliminação

Um fator que aumentava o risco de 
quedas do paciente era a necessidade 
especial de higiene. Por este motivo, as 
intervenções sobre a necessidade de 
eliminação foram comuns em muitos 
programas de prevenção de quedas. 
Isso foi conseguido com estratégias 
como colocar o paciente com 
incontinência perto dos banheiros, 
controlar regulamente os pacientes que 
tomavam laxantes ou diuréticos e 
realizar a higiene dos pacientes com 
risco de quedas mais frequentemente. 

Mobilidade

Para diminuir as quedas em pacientes de 
mobilidade reduzida foram incorporados 
aos programas de prevenção de quedas 
intervenções como garantir que os

para a prevenção foram ensaios 
clínicos não randomizados, muitos 
dos quais podem ser considerados 
como informes práticos. Em geral a 
qualidade dos estudos foi muito baixa, 
em relação aos métodos utilizados 
pelos pesquisadores, pela falta de 
informações completas sobre 
métodos e resultados, estudos com 
amostras pequenas e descrição 
incompleta das intervenções utilizadas 
durante o estudo.

Intervenções 
específicas

As duas intervenções para a 
prevenção de quedas que foram 
avaliadas como ensaio clínico 
randomizado foram os alarmes das 
camas e o uso de pulseiras de 
identificação. Outro ensaio clínico 
randomizado não encontrou nenhum 
benefício na utilização de um alarme 
sensível à pressão colocada entre o 
paciente e o colchão. Porém, outra 
pesquisa demonstrou que um alarme 
colocado na perna do paciente foi 
efetivo. No entanto, esse resultado 
deve ser interpretado com cautela 
devido ao tamanho da amostra e o
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das cadeiras com braços e com altura 
adequada para que o paciente possa 
apoiar-se ao levantar-se ou sentar-se 
também pode ajudar a diminuir as quedas.

Outras intervenções

Foram utilizadas muitas outras 
intervenções para diminuir o risco de 
quedas, incluindo o uso de pulseiras 
coloridas, adesivos para a porta dos 
quartos e prontuários dos pacientes; 
orientação sobre o uso da campainha e a 
localização ao alcance do paciente e 
reavaliação das necessidades da equipe 
em relação ao alto risco de queda dos 
pacientes.

Contenções e grades

O uso de contenções mecânicas que 
limitam a mobilidade dos pacientes para 
diminuir o risco de queda é um método 
controverso. Existe uma grande gama de 
mecanismos de contenção que incluem 
jaquetas e coletes prendedores para a 
extremidade, luvas, munhequeiras, 
tornozeleiras e apoios para as cadeiras de 
roda. A natureza das grades são menos 
claras, pois podem ser vistas como um 
mecanismo de apoio ou como um sistema 
de segurança. Alguns estudos 
demonstraram que algumas quedas 
acontecerão apesar do uso de contenções 
no momento da queda. Atualmente não 

conscientização maior por parte dos 
profissionais da saúde sobre os fatores 
de risco associados às quedas dos 
pacientes e às estratégias potenciais de 
prevenção. O aumento da 
conscientização dos profissionais pode 
ter um papel importante na redução no 
número de quedas. Se o aumento dessa 
conscientização é um fator importante, 
não existe evidência sobre quanto tempo 
este efeito pode ser mantido. Como o 
tema não foi objeto de nenhum estudo, 
não se podem fazer recomendações 
específicas. Porém, podemos afirmar 
que as atividades que promovem ou 
aumentam a conscientização da equipe 
sobre as quedas dos pacientes deveriam 
ser incorporadas em qualquer programa 
de prevenção de quedas.

pacientes sempre estejam calçados 
com sapatos antiderrapantes, instruir 
os pacientes a se levantarem da cama 
devagar e ajudar aqueles com alto 
risco de queda. Alguns estudos 
fizeram com que o paciente 
caminhasse pelo corredor uma ou 
duas vezes por turno.

Estado Mental

A alteração do estado mental foi o 
fator de risco de quedas mais comum 
identificado e, provavelmente, é o 
mais difícil de manejar em termos de 
diminuição do risco. Apesar das 
contenções e grades da cama serem 
utilizadas no cuidado desse tipo de 
paciente, os estudos demonstraram 
que não são intervenções confiáveis. 
As intervenções incluem: 
envolvimento dos familiares nos 
cuidados, orientação aos pacientes 
sobre o ambiente hospitalar e 
cuidados de pacientes desorientados 
em uma cama mais baixa.

Descanso da cama

Como a maioria das quedas ocorre ao 
lado da cama, muitos estudos 
utilizaram algumas intervenções com 
o objetivo de reduzir esse risco. Como 
exemplo dessas intervenções: garantir 
que a cama esteja em posição baixa, no momento da queda. Atualmente não 

existem estudos que avaliam a efetividade 
dos sistemas de contenção em unidade de 
cuidados críticos. As grades também são 
utilizadas de maneira habitual no hospital 
para diminuir as quedas da cama, mas 
estudos descritivos demonstraram que os 
pacientes caem da cama apesar das 
grades estarem levantadas. Mesmo tendo 
diferentes comprimentos, não existem 
informações sobre quais grades são mais 
efetivas para deter uma queda. Também 
não existe evidência disponível sobre 
quais pacientes se beneficiariam do uso 
das grades. Dos estudos revisados, está 
claro que as grades e os sistemas de 
contenção não proporcionam proteção 
total frente às quedas. Sugere-se que a 
contenção mecânica dos pacientes possa 
ser substituída por outras estratégias de 
prevenção que implique em diminuição 
das quedas, mas isso não está 
fundamentado em um estudo rigoroso. Por 
essa falta de informação não podem ser 
feitas recomendações sobre o uso de 
grades e contenções. 

Aumento da conscientização

Alguns estudos demonstraram que, como 
resultado da implantação de um programa 
de prevenção de quedas, houve uma

que a cama esteja em posição baixa, 
que seus freios estejam bloqueados e 
que o paciente possa alcançar os 
objetos que necessite. Alguns estudos 
recomendam o uso de grades com 
metade do comprimento para que o 
paciente não necessite saltá-las para 
sair da cama. Também se recomenda 
que a cama não esteja rodeada de 
obstáculos.

Medicamentos

Alguns estudos revisaram 
medicamentos administrados aos 
pacientes de forma regular com o 
objetivo de limitar as combinações de 
medicamentos controlados e diminuir 
o risco de quedas como consequência 
dos efeitos secundários que 
provocam.

Cadeira de rodas e cadeiras

Os estudos descritivos identificaram 
quedas que envolvem cadeiras de 
rodas, cadeiras e sanitários. As 
intervenções usadas nesse caso 
incluem o uso de cintos de segurança, 
bem como uma malha de látex nas 
cadeiras e cadeiras de rodas para 
prevenir o deslizamento. A seleção
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Mobilidade
Intervenções relacionadas à mobilidade e que têm sido relatadas 
nos estudos incluem:
- usar calçados antiderrapantes;
- assegurar que o paciente receba tratamento de fisioterapia;
- instruir o paciente para que se levante lentamente;
- auxiliar o paciente de alto risco a caminhar;
- orientar o limite de atividades ao paciente e família;
- acompanhar  a transferência do paciente de alto risco;
- caminhar com o paciente pelo corredor uma ou duas vezes por 
turno.

Estado mental
O estado mental alterado foi  o fator de risco para queda mais 
comumente identificado. As intervenções identificadas nos 
estudos para resolver esse problema foram:
- orientar os pacientes confusos;
- orientar os pacientes sobre o ambiente hospitalar;
- alocar pacientes confusos  mais próximo do posto de 
enfermagem;
- orientar um familiar cuidador para permanecer sentado junto ao 
leito do paciente em estado de confusão mental;
- assistir pacientes confusos em camas baixas.

Repouso
As intervenções realizadas para evitar quedas em pacientes em 
repouso incluem:
- assegurar os leitos em posição mais baixa;
- assegurar que os leitos estejam travados;
- usar camas com grades;
- assegurar que os itens pessoais do paciente estejam ao seu 
alcance;
- utilizar grades elevadas até a metade para reduzir a necessidade 

Avaliação
Algumas formas de avaliação dos riscos de quedas dos pacientes 
foram utilizadas em muitos estudos, particularmente, nas situações 
que seguem:
- todos os pacientes confusos e idosos antes de se acostumarem 
com o ambiente escuro;
- pacientes em pós-operatório;
- admissão do paciente no hospital ou unidade;
-todos pacientes idosos em uso de analgésicos ou sedativos.

Diagnóstico do risco de quedas
Alguns estudos têm buscado identificar, especificamente, paciente 
de alto risco para quedas pelas formas que seguem:
- implantação do diagnóstico ou problemas relacionados tanto ao 
“risco para queda” quanto para “potencial de injúria” na 
sistematização da assistência e prontuário do paciente; 
- implementação de um programa de tratamento clínico ou de 
reabilitação para reduzir quedas por causas internas;
- atenção especial com todos os pacientes que apresentaram 
queda nas últimas 24h para avaliar os riscos e planejar a 
reabilitação.

Educação
Atividades educacionais foram um componente comum entre os 
programas de prevenção e exemplos de como elas tem sido 
utilizadas incluem:
- treinar a equipe e capacitá-la para identificar pacientes de alto 
risco e implementar estratégias de intervenção;
- orientar o paciente e família sobre riscos de quedas, segurança e 
limitação de mobilidade;
- ensinar pacientes para realizarem mudanças de decúbito 
lentamente;
- orientar os pacientes sobre sua área próxima ao leito, rotina da 

Intervenção múltipla para prevenção de quedas
A maneira mais comum para a prevenção de quedas foi o uso de um programa de intervenção múltipla que 
visa minimizar s riscos de quedas dos pacientes. Os tópicos abaixo resumem essas intervenções, as quais 
representam, atualmente, a melhor prática baseada em evidência disponível na opinião dos especialistas.
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- utilizar grades elevadas até a metade para reduzir a necessidade 
do paciente de subir sobre ela para deixar o leito.

Cadeira de rodas e cadeiras comuns
Quedas envolvendo cadeiras de roda têm sido discutidas em 
estudos descritivos e as intervenções para reduzir esse tipo de 
queda incluem:
- usar cintos de segurança em cadeiras de rodas ou cadeiras 
comuns;
- usar cadeiras geriátricas;
- usar malhas de látex nas cadeiras para evitar que o paciente 
escorregue;
- optar por cadeiras adequadas que tenham braços para descanso 
e tenham altura apropriada para levantar e sentar.

Outras intervenções múltiplas
Algumas outras intervenções estão sendo usadas e relatadas em 
estudos descritivos para reduzir o risco de quedas de pacientes, 
por exemplo:
- usar pulseiras de identificação coloridas no braço do paciente e 
adesivo nas portas e cadeiras por ele utilizadas;
- utilizar terapia ocupacional e terapias lúdicas demonstrando ao 
paciente o uso da campainha e assegurando que está ao alcance 
dele;
- envolver a família no cuidado;
- reavaliar a equipe necessária para o cuidado de paciente com 
alto risco para queda. 

- orientar os pacientes sobre sua área próxima ao leito, rotina da 
unidade e como pedir auxílio à equipe de saúde;
- adotar programas de prevenção de quedas entre pacientes recém 
admitidos e para aqueles com alto risco para quedas.

Aspectos do ambiente
Atividades que têm por objetivo reduzir riscos de queda em 
decorrência do próprio ambiente incluem:
- diminuir riscos do ambiente retirando obstáculos e evitando 
desordem em áreas de circulação;
- dispor de luzes fracas no caminho até o banheiro ou para o leito;
- travar o leito e estabilizar utensílios da enfermaria;
- providenciar barras e apoios próximos ao banheiro, instalados 
tanto em posição vertical quanto horizontal. 

Necessidades humanas básicas dos pacientes
Intervenções para dar apoio ao paciente durante a satisfação de 
suas necessidades humanas básicas especialmente no que diz 
respeito à eliminações, por exemplo:
- alocar pacientes com necessidades especiais no que se refere às 
eliminações, próximo ao banheiro;
- checar quais pacientes estão fazendo uso de laxativos ou 
diuréticos;
- atentar para segurança dos banheiros, pois são ambientes com 
potenciais riscos para os pacientes;
- instruir pacientes homens propensos à tontura, para ficarem 
sentados quando utilizarem o banheiro.

Administração de medicamentos
Atividades relacionadas à administração de medicamentos devem 
incluir:
- revisar os medicamentos prescritos frequentemente;
- checar os pacientes que recebem laxativos e diuréticos;
- limitar a combinação de medicamentos (sedativos, analgésicos, 
etc) quando possível.



Conscientizar a equipe de saúde
Aumentar a consciência e conhecimento da equipe sobre 
os fatores de risco e estratégias potenciais de prevenção:   
- orientar pacientes da enfermaria e unidade;
-assegurar que paciente e equipe estão cientes dos fatores 
de risco para quedas;
- promover intervenções necessárias para minimizar riscos 
de quedas de pacientes.

Avaliar a efetividade do programa
A efetividade do programa de intervenção deve ser 
avaliada:
- monitorar e registrar quedas de pacientes;
- avaliar chances de um número de pacientes caírem;
- implementar mudanças ou modificações no programa em 
resposta a avaliação. 

Conhecer os pacientes que estão sob alto risco para 
queda
É importante conhecer cada paciente sob alto risco para 
queda:
- avaliar o risco de queda do paciente;
- identificar atividades associadas ao risco de quedas.

Implantar programa de prevenção de quedas
O hospital e unidades devem ter programas que tenham 
como objetivo a prevenção de quedas de pacientes:
- desenvolver estratégias formais para prevenir quedas de 
pacientes
- documentar e comunicar as estratégias de prevenção a 
quedas;
- desenvolver um plano de cuidados padrão para pacientes 
com alto risco de quedas;
- utilizar intervenções múltiplas para minimizar os riscos de 
quedas.

RECOMENDAÇÕES PARA A PREVENÇÃO DE QUEDAS
Os tópicos abaixo resumem os componentes recomendados e um programe de intervenção o qual 
representa a melhor prática baseada em evidência disponível e indicada por especialistas.
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