
O que podemos fazer para 
manter o HPS um ambiente 

livre de quedas?
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  Preserve nosso piso antiderrapante: não 

arraste cadeiras ou outros objetos.

  Se derramar líquido no chão, comunique de 

imediato à enfermagem e serviço de limpeza. 

  Mantenha o piso limpo: todos os resíduos 

devem ser  descar tados  nas  l i xe i ras 

apropriadas.

  Use nossos dispositivos de segurança: 

grades nos leitos, corrimãos e placas de 

identificação.

  Trate bem do nosso mobiliário: não sente 

nos braços das poltronas, preserve os 

estofados das cadeiras, evite arrastar mesas e 

apoios. Não chute as rodinhas e rodízios.

  Não se apoie no leito do paciente ou na sua 

cadeira.

  Preserve nossa iluminação: trate bem os 

interruptores. Não remova lâmpadas.

  No momento da l impeza,  observe 

atentamente a sinalização, evitando circular na 

área restrita.

  Use roupas e calçados adequados ao 

ambiente hospitalar.

  Comunique sempre que ident ificar 

mobiliário quebrado, lâmpada faltante ou outro 

problema de funcionamento em nossas 

dependências.

O que fazer em caso 
de queda?

  Chame ajuda.

  Comunique o 

evento à Equipe 
de Enfermagem.

  Repense os 

motivos que 
causaram essa 
queda e evite que 
outras 
aconteçam.

Se voce é da equipe 
multiprofissional HPS:

  Avalie o paciente.

  Determine o cuidado necessário.

  Registre o incidente no prontuário do 
paciente.

  Relate o incidente no relatório diário do 
Setor para Gerência de Risco HPS.



QUEDA NO AMBIENTE 
HOSPITALAR

  Queda é a ação de cair para um nível inferior 

sem controle próprio, com incapacidade de 
correção em tempo hábil. 

  As quedas estão entre as causas mais 

comuns de lesão entre pacientes hospitalizados 
ou em cuidados domiciliares. 

  Quedas podem provocar contusão, fraturas e 

até mesmo a morte.

  Além das lesões físicas, as quedas afetam a 

confiança do paciente em si mesmo e abala o 
relacionamento entre a família e o Serviço de 
Saúde.

  Quedas acarretam custos desnecessários 

pelo aumento do tempo de hospitalização, novos 
exames e tratamentos para reduzir os danos da 
queda ao paciente.

O que é queda?

Que lesões podem resultar 
de uma queda?

Meu paciente tem risco de queda?

Na campanha para 
evitar quedas

  A queda pode ocorrer da própria altura, da 

maca, cama ou assentos (cadeira de rodas, 
poltronas, cadeira higiênica/vaso sanitário).

  Fraturas, traumatismo crânio encefálico, 

hematomas subdurais, sangramentos, óbito.

  Impacto negativo na qualidade de vida: 

sequelas, medo, depressão.

   Aumento de permanência hospitalar.

   Aumento de custo da assistência.

  Redução da credibilidade na qualidade da 

assistência.

  Se o paciente apresenta uma ou mais das 

condições abaixo, seus cuidadores devem estar 
atentos ao risco de queda:

· - Idade 
· - Pacientes com mais de um diagnóstico 
· - Mobilidade prejudicada
· - Fraqueza muscular
· - Tontura e equilíbrio prejudicado 
· - Presença de doença aguda 
· - Dificuldade visual 
· - Confusão mental
· - Urgências urinárias e intestinais
· - Uso de medicamentos (sedativos,   
 anticonvulsivantes, anti-hipertensivos)  

Que fatores do ambiente 
aumentam o risco de queda?

  Corrija os fatores abaixo para reduzir o risco de

     quedas:  

 - Grade rebaixada ou a falta de grade na
 cama.
  - Piso molhado ou com respingos de 
  água.
 - Uso de calçados, vestuário, bengalas e 
  andadores não apropriados.

· - Piso irregular.
  - Ambiente escuro ou com iluminação
 inadequada.
· - Disposição inadequada do mobiliário.
 - Uso de tapetes.
  - Falta de barras de apoio ou corrimão.

  Mantenha as camas TRAVADAS.

  Mantenha as GRADES das camas 

SEMPRE LEVANTADAS.

  Oriente o paciente para AVISAR quando 

desejar SAIR DO LEITO OU POLTRONA.

  Oriente o cuidador-familiar para AJUDAR o 

paciente SAIR DO LEITO OU POLTRONA. 

  Oriente paciente e cuidador a SENTAR E 

RESPIRAR 3 VEZES ANTES DE FICAR DE 
PÉ, principalmente após longos períodos 
deitado, exames ou cirurgias.

  Oriente cuidador-familiar para AVISAR a  

equipe QUANDO SE AUSENTAR do quarto.

  Oriente paciente e cuidador na ESCOLHA 

DO CALÇADO: antiderrapante e adequado ao 
formato do pé.

  A D E Q U E  O S  H O R Á R I O S  D O S 

MEDICAMENTOS que podem causar 
sonolência.

  SINALIZE paciente com risco de queda.

  RECOLOQUE óculos e aparelhos auditivos 

assim que possível, nos pacientes que fazem 
uso desses elementos.

  AVALIE a necessidade de contenção e 

quando necessária, siga o protocolo específico 
para essas ações.


