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 RESUMO 

 
As quedas em ambiente hospitalar representam um evento frequente e ganham 
notória importância devido a sua maior prevalência entre idosos e às complicações 
geradas na evolução clínica desses pacientes. Assim, ações de promoção à saúde e 
prevenção de agravos tornam-se fundamentais no sentido de oferecer uma 
hospitalização segura a esses indivíduos. Objetivou-se caracterizar os fatores de 
risco de quedas e o comportamento de prevenção de quedas em idosos internados 
em ambiente hospitalar. Trata-se de uma pesquisa transversal com abordagem 
quantitativa, realizada com idosos internados nas unidades clínicas de um hospital 
universitário de Natal/RN, Brasil. A amostra foi delimitada estatisticamente, ao 
considerar as possíveis perdas e os idosos incluídos na coleta piloto, em 99 
participantes, selecionados por meio de uma amostragem consecutiva e por 
conveniência.  Ressalta-se que este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética na 
Pesquisa, sob o parecer consubstanciado 121.028 e CAAE 07614812.6.0000.5537. 
A coleta foi realizada por duas enfermeiras e seis estudantes de graduação em 
enfermagem devidamente treinados e previamente avaliados, e ocorreu entre os 
meses de junho e setembro de 2013. Para tanto, utilizou-se instrumentos de 
anamnese e exame físico, escala de Tinetti, Mini Mental State Examination e a 
escala da Nursing Outcomes Classification para avaliação do Comportamento de 
Prevenção de Quedas. Na análise estatística, utilizou-se os testes de Qui-quadrado, 
teste U de Mann-Whitney e o Coeficiente de Correlação de Pearson e considerou-se 
uma significância de 0,05. Conforme verificado, a fadiga (p=0,026) e uso de 
anticoagulantes (p=0,051) associaram-se com a queda nos últimos seis meses. As 
variáveis Hipertensão Arterial Sistêmica (p=0,027), deambulação com ajuda 
(p=0,00), limitação para andar (p=0,00), limitação para tomar banho (p=0,005) e 
limitação para subir escada (p=0,04) apresentaram significância para o desfecho 
dificuldade para andar. Além desses, a dor (p=0,057), mobilidade prejudicada 
(p=0,00), marcha segundo Tinetti (p=0,04) e uso de insulina (p=0,03) também se 
mostraram significantes para esse desfecho. Quanto ao Comportamento de 
Prevenção de Quedas, conforme observado, os indicadores solicita auxílio físico 
para si (p=0,016), controla inquietação (p=0,001) e utiliza ações seguras durante a 
transferência (p=0,03) apresentaram associação com o risco de queda. Observou-se 
correlação forte entre marcha e equilíbrio de acordo com a escala de Tinetti (0,874) 
e correlação moderada entre a marcha a avaliação total do risco de quedas de 
Tinetti (0,806). Portanto, torna-se fundamental que a equipe de enfermagem e 
demais profissionais de saúde estejam atentos aos fatores de risco, em especial, 
aos descritos neste estudo, bem como às medidas de segurança e ao incentivo para 
a promoção de um comportamento seguro por parte dos pacientes. Este estudo 
possui cunho descritivo, sem possibilidade de constituir relação causa-efeito. Por 
isto, recomenda-se pesquisas longitudinais sobre o risco de quedas em idosos com 
intuito de estabelecer associação dos fatores de risco preditivos para o seu 



10 
 

desenvolvimento. Percebe-se ainda a necessidade de sintetizar, comparar e 
implementar ações preventivas, baseadas em fortes evidências científicas para 
proporcionar aos idosos uma hospitalização efetivamente segura e livre de 
incidentes. 

Palavras-chave: Idoso. Acidentes por Quedas. Fatores de Risco. Promoção da 
Saúde. Segurança do Paciente. 
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IN HOSPITAL ENVIRONMENT. 136p. Dissertation (Master’s in Nursing) - Nursing 

Department, Federal University of Rio Grande do Norte, 2014.  

 

ABSTRACT  

 
The falls in hospital environment represent a frequent event and gain notorious 
importance due to its higher prevalence among elderly and the complications 
generated in clinical evolution of these patients. Thus, actions to promote health and 
prevention of diseases become fundamental in the sense of offering a safe 
hospitalization to these individuals. It was aimed to characterize the risk factors of 
falls and the behavior for the prevention of falls in the elderly inpatients in hospitals. It 
is a transversal research with quantitative approach, conducted with elderly people 
admitted in a university hospital clinics units of Natal/RN, Brazil. The sample was 
statistically bounded, when considering the possible losses and the elderly included 
in pilot collection, in 99 participants, selected through consecutive sampling and for 
convenience. It should be noted that this project was approved by the Research 
Ethics Committee, under the opinion embodied 121,028 and 07614812.6.0000.5537 
CAAE. Data collection was conducted by two nurses and six graduate students in 
nursing trained and previously evaluated, and occurred between June and 
September 2013.  For this, used instruments history and physical examination, Tinetti 
scale, the Mini Mental State Examination and the scale of the Nursing Outcomes 
Classification to evaluate the behavior of Falls Prevention. In the statistical analysis, 
used the chi-square test, Mann-Whitney and Pearson correlation coefficient and was 
considered a significance of 0,05. As verified, fatigue (p=0,026) and use of 
anticoagulants (p=0,051) associated with the fall in the past six months. The 
variables Hypertension (p=0,027), walking with help (p=0,00), limitation for floor (p= 
0,00), limitation to bathe (p=0,005) and limitation to climb stairs (p=0,04) showed 
significance for the outcome difficulty walking. In addition to these, the pain (p= 
0,057), mobility impaired (p=0.00), March second Tinetti (p=0,04) and use of insulin 
(p=0,03) also proved significant for this outcome. As for the behavior of falls, as 
noted, the indicators calls for physical aid for si (p=0,016), controls anxiety (p=0,001) 
and uses secure actions during the transfer (p=0.03) showed association with the risk 
of falling. Strong correlation was observed between gait and balance according to the 
scale of Tinetti (0,874) and moderate correlation between the March total evaluation 
of risk of falls of Tinetti (0,806). Therefore, it becomes crucial that the nursing staff 
and other health professionals are alert to the risk factors, in particular, those 
described in this study, as well as security measures and the incentive to promote 
safe behaviour on the part of patients. This study is descriptive, without possibility to 
establish cause-and-effect relationship. For this reason, it is recommended to 
longitudinal research on the risk of falls in the elderly in order to establish Association 
of predictive risk factors for its development. One realizes the need to synthesize, 
compare, and implement preventive actions, based on strong scientific evidence to 
provide the elderly a hospitalization effectively safe and free of incidents. 

Key words: Aged. Accidental Falls. Risk Factors. Health Promotion. Patient Safety. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Justificativa e importância do estudo 

 

O envelhecimento populacional apresenta-se como um evento atual de 

grande relevância em todo o mundo. Aproximadamente 7,4% da população 

brasileira se compõe de idosos. Estima-se um crescimento ainda maior desse grupo 

nos próximos anos, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE (2010), com previsão de 13% de idosos na abrangência populacional para 

2030.  

Este aumento da proporção de idosos retrata uma população cada vez mais 

vulnerável aos múltiplos agravos da saúde próprios do envelhecimento, dos quais se 

destacam as quedas, um problema de saúde pública de elevada frequência e 

potencial limitante ao indivíduo.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde por meio da Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde- 10º Ed., 

as quedas são classificadas como causas externas para lesões e, de uma forma 

geral, são as principais responsáveis por Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP) 

e pelas incapacidades temporárias ou permanentes, com alto custo de recuperação 

(OMS, 1994). 

Ao longo dos anos, diversas estratégias foram estabelecidas para 

implementação de políticas públicas de atenção à saúde do idoso, com relevante 

atenção para a prevenção de quedas no ambiente domiciliar e em instituições de 

longa permanência. Embora um terço das quedas em idosos ocorra na comunidade, 

especialmente no domicílio, esse risco se eleva em três vezes após a internação 

hospitalar e a prevalência se torna diretamente proporcional ao aumento da idade 

(GOMES et al., 2014). Logo, a transição demográfica ocasionada pelo 

envelhecimento mundial aumentou o número de internações hospitalares entre 

idosos, grupo mais susceptível a acidentes e eventos adversos durante o período de 

hospitalização (VERAS, 2009). 

Com relação à hospitalização, um estudo anteriormente desenvolvido 

identificou elevada prevalência do risco de quedas em pacientes internados em 

período pós-operatório, pertencentes aos mais diversos grupos etários (COSTA et 

al., 2012).  
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As características fisiológicas intrínsecas ao envelhecimento acrescidas das 

condições clínicas e ambientais decorrentes da internação hospitalar precisam ser 

observadas, no intuito de promover uma internação efetivamente segura. Diante 

disso, ao considerar os fatores de risco de quedas próprios da senescência e 

aqueles originados pela hospitalização, surge a motivação para verificar o risco de 

quedas em idosos hospitalizados. 

A queda pode provocar uma série de complicações, desde prejuízos físicos 

como escoriações, luxações, fraturas ósseas, lesões cranianas até efeitos 

psicológicos como o medo de cair novamente, que diminui a mobilidade e aumenta a 

restrição a atividades cotidianas. Dessa forma, este evento deve ser monitorado e 

evitado principalmente em idosos durante a hospitalização, em decorrência de uma 

condição clínica mais frágil e do risco de sérias complicações (GELBARD et al., 

2014). 

De modo a ampliar a prevenção dos eventos adversos em todas as áreas de 

atenção à saúde, especialmente no ambiente hospitalar, o Ministério da Saúde 

emitiu a Portaria nº 529/2013, que instituiu o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP) com o objetivo de recomendar a gestão de riscos para o controle 

de situações que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o 

meio ambiente, a imagem institucional e promover a cultura de segurança. 

Recomenda ainda a incorporação do tema na formação profissional e nos eixos de 

pesquisas atuais com foco em áreas prioritárias, entre elas, a prevenção de quedas 

(BRASIL, 2013a).  

Nesse contexto, os estudos voltados para investigar o risco de queda no 

idoso hospitalizado são de extrema relevância, pois possibilitam o desenvolvimento 

de novas medidas capazes de tornar o ambiente hospitalar mais seguro. De tal 

modo, este estudo buscou responder aos seguintes questionamentos: Quais os 

fatores de risco de quedas nos idosos internados em ambiente hospitalar? Qual o 

comportamento de prevenção de quedas praticado pelos idosos durante a 

internação hospitalar? 

 

1.2 A problemática das quedas 

 

Ao considerar a existência de outras definições para o evento, este estudo 

utilizou-se do conceito resultante de uma análise anterior, na qual consta que a 
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queda é um episódio de desequilíbrio que traz o indivíduo ao chão, caracterizado 

pela sua etiologia multifatorial consequente da interação de fatores intrínsecos, 

como alterações nos sistemas osteoarticular e neurológico, e fatores extrínsecos 

relacionados ao ambiente (VITOR, 2010).  

O evento da queda pode acontecer em qualquer idade, porém entre idosos 

este risco eleva-se substancialmente, principalmente em idades mais avançadas, 

entre 80 e 90 anos. Esta afirmativa é verificada em um estudo realizado por Karlsson 

et al. (2014) que demonstrou a ocorrência de quedas com subsequentes fraturas em 

21% dos idosos com mais de 90 anos de idade. 

Conforme demonstrado por pesquisas, os fatores intrínsecos mais 

prevalentes estão relacionados ao déficit motor, ao equilíbrio prejudicado, à 

hipotensão ortostática, problemas de visão, perda auditiva, ao déficit cognitivo, às 

condições clínicas que dificultam a perfusão cerebral, à perda da sensibilidade e a 

polifarmácia (PING; XIAOHUA, 2012; CHIANCA et al., 2013; NUNES et al., 2014; 

RAFIG et al., 2014). Além desses, comorbidades como hipertensão arterial, doença 

cardíaca, doença vestibular, catarata, reumatismo e diabetes são fatores que elevam 

o risco de queda de 22,3% a 68,4% (COIMBRA et al., 2010).  

Como fatores de risco extrínsecos tem-se aqueles relacionados ao ambiente, 

tais como luminosidade, piso escorregadio, presença de degraus, excesso de 

objetos no local de permanência e ausência de material antiderrapante no banheiro, 

dentre outros (ALMEIDA et al., 2012; COSTA et al., 2013). 

As consequências das quedas correspondem a uma das maiores 

preocupações decorrentes do envelhecimento, pois resultam em efeitos diretos e 

indiretos, desde o comprometimento da capacidade funcional até a morte. São 

expressiva causa de lesões que representam 10 a 15% dos casos como queixa 

principal na procura pelo serviço de emergência, com danos de complexidades 

variadas, tais como escoriações, fraturas de punho, de quadril e traumatismo 

craniano (COIMBRA et al., 2010; BOYE et al., 2014; GELBARD et al., 2014; NUNES 

et al., 2014; STUBBS et al., 2014; COSTA-DIAS et al., 2014).  

A mortalidade por queda é elevada, de modo que se tornou a segunda causa 

de morte não intencional no contexto mundial.  Referente a isso, foram notificados, 

no mundo em 2012, mais de 400 mil óbitos em consequência do evento, e, desses, 

80% ocorreram em países de baixa renda per capita em idosos com mais de 65 

anos. No Brasil, o evento foi a causa do óbito de 7.844 idosos com mais de 60 anos; 
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desses, 87% sucederam no ambiente hospitalar. Quanto às quedas não fatais, 37,3 

milhões dos episódios carecem de cuidados médicos e, em 5% dos casos, há a 

necessidade do tratamento de fratura (BRASIL, 2012a; OMS, 2012).  

Além de apresentar mortalidade elevada, a queda é responsável pela 

internação em mais de 300 mil casos em todo o Brasil (BRASIL, 2012). No Nordeste, 

72 mil internações ocorreram em função das quedas e, dessas, mais de mil 

indivíduos morreram. A mortalidade hospitalar acarretada por quedas foi de 11,24%. 

O Estado do Rio Grande do Norte (RN) registrou, em 2012, mais de 4.500 

internações por queda, com prevalência de 36,4% em Natal e mortalidade hospitalar 

de 3,7% (BRASIL, 2012a).  

As quedas exigem do sistema de saúde um investimento substancial, 

especialmente com relação ao tratamento de lesões e reabilitação. Quanto a isso, 

sabe-se que o Sistema Único de Saúde (SUS) despende mais de 51 milhões de 

reais para financiar meios de tratamento e reabilitação de fraturas decorrentes da 

queda (BRASIL, 2012b). De modo semelhante, segundo informações do Centers for 

Disease Control and Prevention – CDC (2008), nos Estados Unidos da América, a 

cada 18 segundos um idoso é atendido na emergência hospitalar vítima de queda e 

isso resulta em um investimento anual de mais de 30 bilhões de dólares. Portanto, 

as quedas retratam um fenômeno de relevância para a saúde pública na medida em 

que comprometem a segurança do paciente e provocam um elevado custo social e 

econômico.  

 

1.3 O contexto das quedas em idosos 

 

O envelhecimento, que antes era considerado uma possibilidade, atualmente 

encontra-se em franco crescimento na população. É caracterizado pela redução da 

reserva funcional dos indivíduos que, sob condições de normalidade, não costuma 

desencadear problemas, mas, diante de estresse, doenças crônicas ou acidentes 

permitem o desenvolvimento de eventos patológicos e aumentam a necessidade de 

assistência especializada à saúde (BRASIL, 2007).  

Para fins desta pesquisa considerou-se idoso o indivíduo com idade igual ou 

superior a 60 anos, conforme o estabelecido no Estatuto do Idoso instituído pela lei 

10.741/2003 (BRASIL, 2003). 
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Nesse contexto, as quedas surgem como uma das ocorrências adversas mais 

comuns no idoso e a principal causa de injúria não fatal. Segundo o Ministério da 

Saúde (MS), cerca de 30% dos idosos caem todos os anos, com maior prevalência 

em mulheres sedentárias em uso de múltiplos fármacos (BRASIL, 2007; 

GAWRYSZEWSKI, 2010; CARVALHO; LUCKOW; SIQUEIRA, 2011; ANTES et al., 

2013; CHIANCA et al., 2013; GELBARD et al., 2014).  

Alguns estudos referem que o risco de queda é maior no idoso que se 

apresente com a força muscular diminuída, com dependência para realização das 

Atividades Básicas da Vida Diária (ABVD), cognição prejudicada, prevalência de 

morbidades, estado nutricional debilitado, amplo histórico de internações 

hospitalares, transtorno do equilíbrio, instabilidade da marcha, bem como no risco 

extrínseco resultante da baixa iluminação, mau planejamento do ambiente e a 

presença de barreiras físicas (ANTES et al., 2013; CHIANCA et al., 2013; PEREZ; 

LOURENÇO, 2013; COSTA-DIAS et al., 2014; LLAMOSAS et al., 2014).  

São eventos relevantes ao considerar suas complicações, que variam desde 

a ansiedade, perda da confiança ao andar, dependência, até lesões dolorosas e 

morte (COSTA-DIAS et al., 2014). As fraturas são as complicações mais prevalentes 

e ocorrem predominantemente em idosos com idade avançada, baixo peso e 

morbidades associadas. São a causa do óbito acidental em 70% das ocorrências em 

indivíduos com idade superior a 75 anos (CHEN et al., 2009; FERRETI; LUNARDI; 

BRUSHI, 2013). A exemplo disso, uma coorte desenvolvida por Formiga et al. (2014) 

evidenciou que 51% das quedas ocorreram em nonagenários e, desses, 55,6% 

evoluíram para o óbito nos dois primeiros anos do seguimento. 

O estresse psicológico provocado por este incidente no indivíduo idoso 

desenvolve outra séria implicação denominada de síndrome do medo de cair. É um 

evento comum, que tem como fatores de risco o histórico de quedas, a permanência 

superior a 15 minutos no chão após o evento, lesões e a ocorrência de limitação na 

realização das ABVD. É caracterizada pela ansiedade ao caminhar e o medo 

excessivo de cair, com fortes influências no comportamento do idoso, que leva-o à 

limitação da mobilidade física, isolamento social e depressão (ANTES et al., 2013).  

 Assim, as quedas são eventos importantes e quando em idosos têm elevado 

potencial incapacitante. Devem-se conhecer os riscos impostos a essa população 

para intervir de modo correto na tentativa de diminuir ou evitar os impactos 

biopsicossociais resultante desse fenômeno. 
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1.4 O ambiente hospitalar e as quedas 

 

 O principal objetivo de um hospital é a prestação de serviços na área da 

saúde com qualidade em ambiente seguro. No entanto, por vezes este local pode 

tornar-se um meio de risco e de práticas inseguras e assim favorecer à maior 

incidência de Eventos Adversos (EA) que podem prejudicar os pacientes internados. 

Estes fatores estão associados ao ambiente desconhecido, à própria condição 

clínica desfavorável e aos procedimentos aos quais os pacientes são submetidos 

para diagnóstico, tratamento médico e de enfermagem (LUZIA; VICTOR; LUCENA, 

2014). 

Diversas definições podem ser encontradas na literatura acerca dos EA. 

Conforme referido por alguns estudos, são injúrias não intencionais relacionadas ao 

cuidado e implicam em danos ao paciente, os quais variam desde a incidência de 

lesões simples, o aumento do tempo de internamento, até o óbito (PAIVA; PAIVA; 

BERTI, 2010; ROQUE, 2012). O Ministério da Saúde define EA como todo fator 

capaz de produzir resultados inesperados que afetam de modo negativo a 

segurança do paciente, dos usuários e trabalhadores do sistema (BRASIL, 2013). 

Partindo destes conceitos, as quedas serão consideradas EA se provocarem danos 

aos pacientes, caso contrário serão definidas como incidente sem dano (BRASIL, 

2013). 

Nesse contexto, as quedas são um dos incidentes mais prevalentes no meio 

hospitalar e correspondem a agravos com potencial aumento do tempo de 

permanência na instituição e maior mortalidade, embora sejam passíveis de 

prevenção (BRASIL, 2013; CHIANCA et al., 2013; LUZIA; VICTOR; LUCENA, 2014).  

 A idade é o fator de risco que estabelece maior relação com o evento queda, 

pois o envelhecimento aumenta a vulnerabilidade do idoso e o torna mais suscetível 

ao evento e suas consequências. Os preditores da queda em âmbito hospitalar são 

descritos na literatura por: alteração neurológica, mobilidade prejudicada, alteração 

fisiológica, efeitos de medicação, repouso prolongado, utilização de múltiplos 

medicamentos, múltiplos tubos, cateteres e condições ambientais como iluminação 

inadequada, piso escorregadio, ausência de corrimão nos corredores e escadas, 

variedade de móveis que dificultam o movimento do idoso (ABREU et al., 2012; 

DYKES et al., 2011). 
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 Frente ao exposto, as quedas adquirem notoriedade epidemiológica dada sua 

elevada frequência, que varia de 1,4 a 10,7 para cada 1.000 pacientes 

hospitalizados/dia e são fator de grande preocupação no que diz respeito aos 

indicadores de qualidade (ABREU et al., 2012). A notificação deste evento no Brasil 

em 2012 alarma a repercussão desta temática, pois demonstra que 80% dos 

eventos aconteceram após o indivíduo encontrar-se no ambiente hospitalar 

(BRASIL, 2012a). 

Nesse contexto, atribui-se a sua maior prevalência durante a internação ao 

avanço tecnológico sem o devido aperfeiçoamento dos cuidadores, à falta de 

motivação, assistência executada de forma imprópria e à delegação de cuidados 

sem a aplicabilidade das medidas de supervisão. Assim, a maior frequência do 

evento pode ser identificada em ambientes desorganizados e com mau 

planejamento (BECCARIA et al., 2009). 

Quanto ao mecanismo da queda, 53% ocorrem da própria altura durante a 

deambulação por escorregões, passo em falso ou tropeço, 13,8%, de poltronas e 

11%, do leito. Dos idosos que caem, 20% e 30% podem sofrer lesões moderadas ou 

graves como os hematomas ou a fratura de quadril, respectivamente. Nos casos de 

lesão grave o tratamento cirúrgico é o indicado em 30,8% dos casos 

(GAWEYSZEWSKI, 2010; CORREIA et al., 2012; GELBARD et al.,2014). 

Do ponto de vista econômico, a ocorrência do evento em idosos 

hospitalizados é mais grave para a saúde pública do que as diversas doenças 

crônicas prevalentes na terceira idade, pois aumenta o tempo médio de 

permanência, a elevação dos custos com intervenções adicionais e ônus acumulado 

pela necessidade de reabilitação (COSTA-DIAS et al., 2014; BOYE et al., 2014).  

Assim, as quedas podem ser consideradas eventos deletérios capazes de 

dificultar e até mesmo impossibilitar a evolução clínica de indivíduos enfermos, além 

de contribuírem negativamente para o planejamento financeiro da instituição. Pode-

se verificar a sua relação direta com o nível de segurança sob o qual os pacientes 

são cuidados, especialmente no tocante às atividades da equipe de enfermagem, as 

quais imperam no que diz respeito à prevenção de quedas no meio intra hospitalar. 

Constatou-se a prevalência de quedas como indicador da assistência de 

enfermagem em um estudo quantitativo, no qual todos os profissionais questionados 

reconheceram a relevância do evento na avaliação do cuidado (GABRIEL et al., 

2011). 
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Diante do exposto, é possível entender que as quedas são eventos que 

merecem atenção no meio hospitalar, especialmente pelas consequências que 

provocam na evolução clínica e nos custos acrescidos. É fundamental o incentivo a 

ações com a finalidade de identificar grupos de risco, prevenir novos incidentes e 

garantir a excelência assistencial durante o período de internamento. 

Destarte, promover a segurança de todos que utilizam os serviços é um dos 

mais importantes desafios que o cuidado em saúde enfrenta, pois, mesmo havendo 

um grande avanço, os pacientes ainda encontram-se em risco. A identificação dos 

fatores, o gerenciamento do risco e a adoção de intervenções que reduzam o risco 

da ocorrência do evento, por parte de toda a equipe, são medidas imprescindíveis 

na prática clínica para alcançar o cuidado mais seguro e minimizar os danos 

(RADUENZ et al., 2010; MENDES et al., 2013).   

Portanto, fica clara a necessidade de uma assistência com enfoque 

preventivo no âmbito das quedas por todos que compõem a equipe de saúde a fim 

de possibilitar uma internação segura. Assim, é necessário que a Enfermagem 

esteja atenta aos riscos que comprometem a segurança dos pacientes internados e 

que mantenha o cuidado como sua essência, e os enfermeiros defendam as 

políticas de saúde que assegurem acesso ao tratamento de qualidade.  

 

1.5 As quedas e a vigilância à saúde 

 

Diante da problemática das quedas torna-se fundamental o incentivo às ações 

programáticas voltadas para a prevenção desse incidente em meio hospitalar. O 

gerenciamento do risco e o conhecimento dos fatores propensores que podem levar 

o indivíduo ao chão devem se tornar prioridade em todos os sistemas de saúde. 

Desde a Primeira Conferência Internacional da Saúde, em 1987, propostas 

neste âmbito são debatidas e seus resultados publicados nas Cartas de Promoção à 

Saúde. Tais documentos estão disponíveis para toda a comunidade científica, 

gestores e demais profissionais e apresentam pontos importantes sob os quais 

devem ser planejadas as ações. No entanto, apenas na Carta de Jacarta, em 1997, 

o aumento da prevalência de idosos na população passa a ser visto como um 

determinante da saúde e com isso passa a receber a devida atenção dos líderes 

mundiais (BRASIL, 2002). 
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Nesse contexto, a OMS promoveu em 2004 a 57ª Assembleia Mundial da 

Saúde, por meio da qual fez recomendações a todos os países relacionadas à 

segurança do paciente e lançou formalmente a Aliança Mundial para Segurança do 

Paciente. Essa Aliança busca a conscientização e a responsabilização política para 

promoção da segurança do paciente, além de subsidiar o desenvolvimento de 

práticas assistenciais seguras em todo o mundo (OMS, 2006). 

Quanto às recomendações da Aliança para o controle do risco de EA verifica-

se a existência da preocupação quanto ao conhecimento da natureza do dano ao 

paciente, a notificação e investigação dos casos e a viabilização de intervenções e 

ações práticas para prevenção de dano ao paciente (OMS, 2006).  

Portanto, passa a ser de notória importância determinar os riscos aos quais a 

população, especialmente os idosos hospitalizados, está exposta e as 

consequências resultantes de eventos adversos sensíveis a esse grupo, em especial 

as quedas. Com esse intuito, diversos instrumentos foram elaborados a fim de 

mensurar o risco de queda individual do paciente internado em meio hospitalar, em 

atendimento ambulatorial ou em visita rotineira à equipe de saúde da família. Estes 

permitem mensurar quantitativamente o risco de queda com base em fatores 

intrínsecos com seus respectivos pontos de corte.  

A Escala de Avaliação do Equilíbrio e Marcha de Tinetti (Performance 

Orientes Mobility Assessment) foi traduzida e validada para uma população de 

idosos institucionalizados por Gomes (2003) e foi utilizada nesta pesquisa em 

detrimento a outros instrumentos, por constituir um dos meios mais utilizados e 

indicados na prática clínica para dimensionar o grau de dificuldade em reestabelecer 

o equilíbrio e a marcha, especialmente nos idosos (GOMES, 2003).  

Ao considerar as relações estabelecidas entre a capacidade cognitiva e o 

risco de quedas torna-se imprescindível avaliar o estado mental. Nesse contexto, o 

Mini Mental Status Exam (MMSE) consiste em um teste amplamente utilizado na 

avaliação clínica do paciente para estimar a capacidade cognitiva global do sujeito 

de modo a verificar se a mesma sugere ou não risco de queda e por isso constituiu 

um dos instrumentos de coleta de dados deste estudo (DAHLKE et al., 2014). 

A escala de avaliação do Comportamento de Prevenção de Queda 

pertencente à taxonomia Nursing Outcomes Classification (NOC) foi desenvolvida 

como meio de verificar o estado, comportamento, reações e sentimentos do 

indivíduo permitindo a avaliação quantitativa da sua evolução clínica. Essa 
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classificação contempla sete domínios, 31 classes e 385 Resultados de 

Enfermagem (RE), e especificamente para esta pesquisa, foi selecionado o RE 

Comportamento de prevenção de quedas o qual é definido pelas ações pessoais ou 

do cuidador para minimizar os fatores de risco passíveis de precipitar esse evento.  

O referido RE pertence ao domínio Conhecimento de Saúde e Comportamento e da 

classe Controle de Riscos e Segurança. Os critérios para sua avaliação abrangem 

cinco parâmetros em uma escala Likert, que variam de “Nunca demonstrado” a 

“Consistentemente demonstrado” (MOORHEAD; JOHNSON; MAAS, 2010).  

A escala NOC, originalmente, possui apenas indicadores e foi revisada a 

partir de estudo teórico-conceitual, mediante a construção e descrição de definições 

constitutivas e operacionais para 27 indicadores NOC do RE em questão. Feito isso, 

a escala foi validada quanto ao seu conteúdo por especialistas em enfermagem 

clínica, e passou a contemplar 20 indicadores com suas respectivas definições 

(VITOR, 2010; VITOR, LOPES, ARAUJO, 2011).  

Haja vista a possibilidade de mensurar o risco de queda é possível também 

estabelecer mecanismos de notificação do evento para controle e a elaboração de 

medidas preventivas. Deve-se notificar todas as ocorrências de quedas durante o 

internação e iniciar o processo de investigação dos fatores de risco. O instrumento 

próprio para notificação deve conter dados de identificação do paciente bem como 

as características, os fatores de risco envolvidos e implicações decorrentes do 

evento. A partir disso é possível estimar os riscos mais prevalentes e estabelecer 

intervenções direcionadas (CORREIA et al., 2012). 

 É válido ressaltar que a notificação da queda é parte do protocolo da 

instituição, no entanto, nem todas exigem a sua aplicação, o que contribui para a 

subnotificação do evento e a falsa estimativa dos seus níveis de incidência e 

prevalência. 

De modo a diminuir a prevalência do evento, o Ministério da Saúde e a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio do PNSP, propõem as 

seguintes medidas de prevenção a quedas: a orientação periódica sobre os efeitos 

de medicação, a avaliação da segurança e do conforto durante a internação, o 

estímulo à deambulação (sempre com a ajuda de um membro da equipe ou familiar) 

e a interação da equipe multiprofissional, que constituem importantes medidas para 

prevenir este fenômeno no paciente internado (BRASIL, 2013b). Recursos humanos 
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suficientes, assistência contínua centrada no paciente, delegação de trabalho 

também se mostram eficazes na prevenção do evento (BOFFIN et al., 2014). 

Portanto, a prevenção da queda depende de medidas simples, facilmente 

executáveis por toda a equipe de saúde. Assim, ao considerar a queda como um 

problema de enfermagem, percebe-se a grande responsabilidade do enfermeiro 

como agente promotor da saúde devido ao contato mais prolongado com o paciente. 

É fundamental que esse profissional mantenha-se atento aos preditores das quedas 

e ativo na aplicação das intervenções individuais de modo a reduzir sua frequência e 

suas consequências na população idosa. 

Dessa forma, promover ações de segurança do paciente idoso é fortemente 

considerado como um meio de promover o envelhecimento ativo, saudável e com 

independência funcional, além de reduzir gastos desnecessários por parte dos 

órgãos de saúde pública. A busca de respostas aos questionamentos oriundos de 

estudos anteriores permitirá o levantamento de informações significativas capazes 

de instigar novas pesquisas, bem como o planejamento e desenvolvimento de 

políticas públicas na perspectiva de promoção à saúde do idoso. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

o Caracterizar os fatores de risco de quedas e o comportamento de prevenção 

de quedas em idosos em ambiente hospitalar. 
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3 MATERIAIS E MÉTODO 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa com abordagem quantitativa, por meio de um 

estudo transversal, sobre o risco de quedas e o comportamento de prevenção de 

quedas em idosos internados em ambiente hospitalar.  

Baseou-se na coleta sistemática de informações sobre um evento ligado à 

saúde em uma população definida e na quantificação deste evento. Seccionou-se a 

população e observou-se diretamente uma quantidade planejada de indivíduos em 

uma única oportunidade (MEDRONHO, 2009). Buscou-se descrever uma série de 

variáveis juntamente com seus padrões de distribuição, a partir de uma única 

medida sem período de acompanhamento (HULLEY et al., 2008). Analisou-se a 

situação de indivíduos em relação à determinada exposição e ao efeito medido em 

um único ponto de tempo (ALMEIDA-FILHO; BARRETO, 2011). 

 

3.2 Local do estudo 

 

O estudo foi desenvolvido em um hospital universitário pertencente à rede 

pública de saúde, situado na cidade de Natal/RN, Brasil, referência estadual para 

atendimento clínico e cirúrgico em diversas especialidades. 

O hospital em questão dispõe de 240 leitos de internação distribuídos em 

clínica médica, clínica cirúrgica e terapia intensiva, com mais de 7.800 

internações/ano.  

Nessa instituição, são realizadas mais de 121 mil consultas por ano, 

distribuídas em mais de 24 especialidades médicas e outras não médicas (serviço 

social, farmácia clínica, fisioterapia, nutrição, odontologia/cirurgia buco-maxilo-facial 

e psicologia); mais de 10 mil exames de alta complexidade e 345 mil procedimentos 

de média complexidade. Oferece, ainda, campo de atividades práticas para 

formação de mais de 1.000 alunos de graduação e pós-graduação dos cursos da 

área da saúde. 
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3.3 População e amostra 

 

 A população foi composta pelos idosos internados nas unidades de 

internação clínica do referido hospital. Deste modo, a amostra foi calculada com 

base nos achados de uma pesquisa que verificou uma prevalência do risco de 

quedas de 5% numa população semelhante (LUZIA, 2012). Para tanto, utilizou-se 

uma fórmula desenvolvida para estudos com populações infinitas, na qual se levou 

em consideração o nível de confiança de 95% (1,96), o erro amostral de 5% e a 

prevalência do risco de quedas em idosos hospitalizados. 

Assim, a fórmula utilizada foi definida da seguinte maneira:  

n= (Zα2. P. Q)/ E2 

Na qual:  

n= tamanho da amostra; 

Zα= o nível de confiança; 

P= prevalência do risco de quedas;  

Q= complemento da prevalência (100 - P); 

E= o erro amostral.  

Como resultado do cálculo amostral, obteve-se um total de 73 indivíduos. Ao 

considerar 30% de previsão estatística de perdas (22 indivíduos), estabeleceu-se 

quantitativo de 95 pacientes, adicionado de cinco para a coleta piloto, 

posteriormente acrescidos.  Após constatar perda de um participante, a amostra foi 

composta por 99 idosos hospitalizados.  

Para ser considerado elegível, o paciente deveria corresponder aos seguintes 

critérios: 

o Possuir idade igual ou superior a 60 anos. 

o Estar internado em uma unidade de clínica médica ou cirúrgica da 

instituição hospitalar selecionada. 

o Apresentar, no momento da entrevista, capacidade cognitiva para 

responder aos questionamentos e realizar os testes solicitados. A 

capacidade cognitiva foi atestada por meio da aplicação do MMSE 

(ANEXO A). 
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o Estar apto emocionalmente para responder aos questionamentos. Esse 

critério foi verificado pelo autorrelato do idoso de estar em plena 

condição emocional para responder aos questionamentos e de ser 

examinado. 

Para a seleção da amostra utilizou-se a amostragem consecutiva e por 

conveniência, um tipo de amostragem não probabilística na qual não se conhece a 

chance de inclusão do indivíduo e consideram-se aqueles sujeitos disponíveis para a 

coleta no momento em que o pesquisador encontra-se no campo da pesquisa. Entre 

seus benefícios incluem os baixos custo, pois é composta por indivíduos que 

atendem aos critérios de inclusão e são de fácil acesso ao investigador (HULLEY et 

al., 2008). Assim, por meio desta amostragem, foram examinados e entrevistados os 

pacientes que atendiam aos critérios de inclusão e que se encontravam presentes 

nas unidades de internação para a coleta de dados até a composição do quantitativo 

final.  

O rebaixamento da capacidade cognitiva antes ou durante a coleta dos dados 

e a presença de uma condição física que impossibilitasse a realização do exame 

físico foram os critérios de exclusão desta pesquisa. 

 

3.4 Variáveis do estudo 

  

Variável é um fator real que apresenta valores discerníveis do objeto em 

estudo, passíveis de mensuração. As variáveis podem ser classificadas em 

dependentes e independentes. Variáveis independentes (VI) antecedem o fenômeno 

em estudo e, em estudos experimentais e comparativos, podem ser manipuladas 

pelo pesquisador. Por outro lado, a Variável Dependente (VD) é a consequência 

observada da interferência das VI, um resultado, o desfecho do estudo 

(MEDRONHO, 2009).  

Assim, as variáveis desta pesquisa foram organizadas, categorizadas e serão 

apresentadas a seguir. 

 

3.4.1 Variáveis independentes de caracterização sociodemográfica dos idosos 
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As variáveis sociodemográficas foram selecionadas mediante a coleta de 

informações pessoais dos idosos. 

 

Quadro 1: Variáveis de caracterização sociodemográfica, segundo critérios de 

avaliação 

Variáveis Critérios 

Sexo Feminino/Masculino 

Idade Em anos 

Estado civil Casado/ Solteiro/ União estável 

Raça Negro/ Branco/ Pardo/ Amarelo 

Religião Evangélico/ Católico 

Profissão Aposentado/ Agricultor/ Do lar/ Funcionário público/ Outros 

 

3.4.2 Variáveis independentes de caracterização clínica dos idosos 

 

 A caracterização clínica foi realizada por dados coletados durante a 

anamnese, exame físico, aplicação de escalas específicas e pelo agrupamento de 

dados do prontuário dos idosos.  

 

Quadro 2: Distribuição das variáveis de caracterização clínica, segundo os critérios 

de avaliação  

Variável Critério 

Peso Em quilogramas (kg) 

Altura Em metros (m) 

Índice de Massa Corporal Em kg/m² 

Morbidades 
Hipertensão/ Diabetes/ Doença aguda/ Doença 
vascular 

Hábitos comportamentais Tabagismo/ Etilismo 

Tontura Sim/Não 

Fadiga Sim/Não 

Falta de ar Sim/Não 

Dor Sim/Não 

Acuidade visual diminuída Sim/Não 

Acuidade auditiva diminuída Sim/Não 

Mobilidade prejudicada Sim/Não 

Deambula com ajuda Sim/Não 

Limitação para andar Sim/Não 

Limitação para subir escada Sim/Não 

Limitação para tomar banho Sim/Não 

Medicamentos Especificar as classes 
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Escala de Tinetti  Avaliar marcha e equilíbrio 

Mini Mental Status Exam 
Esperado: >15 (Analfabeto); > 22 (1 a 11 anos de 
estudo); >27 (tempo de estudo superior a 11 anos) 

Comportamento de 
Prevenção de Queda 

1- Não adequado; 2- Levemente adequado; 3- 
Moderadamente adequado; 4-Substancialmente 
adequado; 5- Completamente adequado.  

 

O Comportamento de Prevenção de Queda foi avaliado segundo os indicadores 

NOC por meio da escala Likert contemplando cinco níveis de satisfação. As 

respectivas definições constitutivas foram adaptadas do estudo de Vitor (2010) e 

estão expostas no quadro abaixo. O instrumento completo encontra-se detalhado no 

ANEXO D. 

 

Quadro 3: Indicadores NOC, segundo as respectivas definições constitutivas 

Definições constitutivas dos indicadores NOC para o resultado 
Comportamento de Prevenção de Quedas (continua) 

Utiliza corretamente mecanismos auxiliares para deambular: Usa de forma 
correta o mecanismo auxiliar, como andador, bengala, cadeira de banho ou outras 
tecnologias assistivas, durante a deambulação. 

Solicita auxílio físico para si: Solicita ajuda de familiares, amigos, cuidadores ou 
profissionais, por meio das relações sociais, na execução das tarefas mais 
arriscadas para a ocorrência de quedas. 

Faz uso de barreiras para prevenir quedas durante a permanência na cama: 
Utiliza barreiras seguras para prevenir quedas durante a permanência no leito, como 
grades ou travesseiros. 

Faz uso de corrimãos conforme a necessidade: Utiliza corrimãos sempre e 
corretamente, durante uso de escada, rampa, ou durante uma mudança no nível do 
solo. 

Mantém o ambiente livre de acúmulo de objetos e obstáculos e líquidos no 
piso: Mantém o ambiente livre de obstáculos e objetos soltos ou mal ordenados e o 
piso livre de líquidos, mantendo o ambiente seguro. 

Utiliza adequadamente banquinho e escada: Sobe e desce de banquinhos ou 
escadas lentamente, um degrau por vez, com concentração, apoiando todo o pé no 
degrau, sem desviar a atenção para alcançar objetos. 

Utiliza calçado adequado para prevenir quedas: Sempre que vai deambular, faz 
uso de calçado fechado, com solado antiderrapante, de suporte reforçado no 
calcanhar, com calcanhar de salto baixo, com meia-sola mais fina que o calcanhar, 
sendo flexível e firme, provido de mecanismo de amarração e sem pontos de tensão. 

Adapta a altura do vaso sanitário conforme a necessidade: Faz uso de 
estratégias para adaptar a altura do vaso sanitário conforme a sua necessidade de 
maneira a apoiar por completo os pés no chão ao sentar-se e levantar-se do vaso. 

Utiliza adequadamente cadeiras: Utiliza cadeiras ou poltronas apenas para sentar, 
somente as que possuem braços e que facilitem os atos de sentar-se e levantar-se. 

Utiliza adequadamente a cama: Emprega ações que visam reduzir o risco de 
quedas enquanto está deitado, muda de posição no leito, vai deitar-se ou levantar-se 
dele. 
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Definições constitutivas dos indicadores NOC para o resultado 
Comportamento de Prevenção de Quedas (continuação) 

Utiliza adequadamente tapetes de borracha no piso da banheira/boxe do 
chuveiro: Utiliza tapetes de borracha na banheira ou chuveiro e os prende ou 
estende quando não estão em uso. 

Utiliza, no banheiro, barras de segurança para apoio das mãos: Utiliza barras de 
segurança para o apoio das mãos antes, durante ou após o uso de banheira, 
chuveiro ou vaso sanitário. 

Controla a inquietação: Controla espontaneamente ou faz uso de estratégias para 
controlar ou prevenir a sensação de agitação ou inquietação. 

Executa precauções ao tomar medicamentos que aumentam o risco de 
quedas: Adota ações que eliminam, minimizam ou compensam os efeitos adversos 
dos medicamentos que aumentam o risco de quedas. 

Utiliza adequadamente recursos de correção da visão: Utiliza recursos para 
melhorar a capacidade de enxergar objetos e obstáculos do ambiente ou para 
compensar a diminuição da acuidade visual.  

Utiliza ações seguras durante a transferência: Utiliza ações seguras no ajuste de 
altura, no travamento de rodas, na aproximação, no posicionamento do corpo e da 
cadeira e na utilização de auxílio pessoal ou equipamentos auxiliares para 
movimentar-se entre cama, maca ou cadeiras de rodas ou cadeiras higiênicas. 

Utiliza corretamente o sistema de alarme: Usa dispositivo de alarme que solicita 
ajuda em caso de dificuldade, urgência, emergência ou ocorrência de quedas. 

Administra urgência urinária/intestinal: Faz uso de estratégias ou auxílio pessoal 
para minimizar ou administrar de forma segura a saída súbita do local onde está 
para atender à urgência de urinar ou defecar. 

Faz uso de roupas do tamanho adequado: Utiliza roupas de tamanho adequado 
quanto ao comprimento e largura. 

Utiliza corretamente recursos de correção auditiva quando necessário: Uso 
adequado de amplificação sonora para seguir uma conversação ou ouvir sons de 
objetos se aproximando. 

 

3.4.3 Variáveis dependentes 

  

 A história de queda e a dificuldade para andar foram selecionadas como 

desfecho para esta pesquisa tendo em vista a sua capacidade preditiva para as 

quedas (HERMAN et al., 2010; BRASIL, 2013). 

 

Quadro 4: Distribuição das variáveis dependentes, segundo critérios de avaliação 

Variável Critérios 

Queda nos últimos seis 
meses 

Sim/ Não; Número de quedas; Local da queda; 
Mecanismo da queda 

Dificuldade para andar Sim/Não 

  
3.5 Coleta de dados 
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 Para concretização desta etapa, esta pesquisa, resultante de um estudo 

maior, passou pela apreciação e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

(ANEXO B) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Após a 

anuência do CEP, iniciou-se a coleta dos dados que se estendeu entre os meses de 

junho a setembro de 2013. 

A coleta foi realizada por duas enfermeiras e seis estudantes de graduação 

em enfermagem vinculados à UFRN, devidamente capacitados por meio de um 

treinamento com carga horária de quatro horas, ministrado pela pesquisadora 

responsável pela condução do estudo. Na ocasião, foram abordados assuntos 

referentes à problemática das quedas no contexto mundial e nacional, a justificativa 

e objetivo da pesquisa, bem como o modo correto de utilizar os instrumentos e a 

sequência na qual deveriam ser aplicados. Em seguida, foi realizada uma simulação 

de coleta de dados com modelos anatômicos para aferir a aptidão de cada 

examinador para a coleta.  Sabe-se que o treinamento constitui um método capaz de 

diminuir a heterogeneidade dos dados, e possibilita reduzir vieses durante a 

avaliação (MEDRONHO, 2009).  

No momento da coleta, o prontuário foi utilizado para localizar os idosos 

internados nos respectivos setores selecionados para a pesquisa. Após isso, dirigia-

se até o indivíduo com o qual se estabelecia o primeiro contato por meio da 

apresentação individual e em seguida realizava-se a exposição do objetivo do 

estudo, riscos, benefícios, como também a oportunidade de se retirar a qualquer 

momento sem que isso ordenasse algum ônus. Mediante aceitação em colaborar, 

era solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

(APÊNDICE A) em duas vias idênticas, das quais uma pertencia ao paciente. Feito 

isso, dava-se início aos procedimentos da coleta de dados. 

De modo a sistematizar a coleta de dados, esta foi realizada a partir de 

etapas. A primeira etapa consistiu da avaliação do comportamento cognitivo dos 

idosos por meio do Mini Mental Status Exam com a finalidade de evidenciar a 

capacidade dos mesmos para responder aos questionamentos posteriores. O MMSE 

é uma ferramenta amplamente utilizada na prática clínica, válida e capaz de fornecer 

informações reais acerca da habilidade cognitiva por meio de uma avaliação global 

de determinada função (DAHLKE et al., 2014). O exame aborda seis categorias com 

distintas pontuações, a saber: orientação no tempo e espaço (10 pontos), retenção 

de palavras (3 pontos), atenção e cálculo (5 pontos), evocação de palavras (3 
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pontos), linguagem (8 pontos) e habilidade construtiva visual (1 ponto). A pontuação 

varia de zero a 30, e para fins desta pesquisa os limites mínimos de inclusão foram 

definidos em: > 15 (se analfabeto), > 22 (se de 1 a 11 anos de estudo) e > 27 (se 

tempo de estudo superior a 11 anos).  

Após a aplicação do MMSE, foi feito o levantamento de dados pessoais, 

psicológicos e físicos do paciente mediante anamnese e exame físico e constituiu 

um modo deliberado e sistemático com o fim de obter informações individuais sobre 

um momento determinado do processo saúde e doença. O instrumento de 

anamnese (APÊNDICE B) foi elaborado com base em respostas humanas que 

apresentam maior correlação com a ocorrência de quedas (HERDMAN, 2012). 

Foram verificados também a presença de doenças metabólicas, a prática de 

atividade física e os fatores de risco extrínsecos para quedas. A Escala Visual 

Analógica da dor foi utilizada para mensurar esse sinal nos pacientes, pois permite 

avaliar quantitativamente um dos indícios clínicos mais subjetivos. Optou-se por 

avaliar a dor porque a literatura atual já estabelece a relação direta entre a 

ocorrência de quedas em idosos e a presença desse sintoma (BOTTEGA; 

FONTANA, 2010, DELLAROZA et al., 2014). 

O exame físico (APÊNDICE C) foi realizado para verificar as condições 

intrínsecas do paciente, tais como: Índice de Massa Corporal (IMC), estado geral de 

saúde, condições de movimentação, circunferência média do braço e abdome, 

estado mental, força muscular, acuidade visual e auditiva, estados de equilíbrio e 

marcha, e a existência de doenças neurológica, pulmonar, cardiovascular. 

Ressaltam-se aqui algumas variáveis coletadas e tabuladas que não estão dispostas 

nos resultados desta pesquisa, devido à ausência de dados ou porque apresentaram 

uma prevalência mínima e foram consideradas, portanto, sem efeito para análise. 

O índice de massa corporal foi mensurado ao dividir a massa corpórea em 

quilogramas pela altura em metros ao quadrado. O peso e altura, por meio da 

balança antropométrica digital Filizola®. Para a realização do procedimento os 

pacientes deveriam se apresentar com roupas leves e sem calçados. É válido 

ressaltar que os pacientes que apresentavam condição física muito debilitada e/ou 

dificuldades para deambular foram poupados do procedimento. A altura foi verificada 

com o idoso em posição ereta e pés juntos. Segundo recomendações da OMS, 

utilizou-se para esta pesquisa os seguintes pontos de corte: baixo peso (< 18,5), 
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normal (18,9-24,9), sobrepeso (≥25), pré-obeso (25,0 – 29,9), obeso (≥30,0) (OMS, 

2000). 

Para verificar a circunferência do braço e abdominal utilizou-se uma fita 

métrica elástica não extensível. Para medir a circunferência média do braço o 

paciente deveria flexionar o braço na direção do tórax, formando um ângulo de 90º 

e, assim, localizava-se o ponto médio entre o acrômio e o olecrano. Em seguida, 

com o paciente já com o braço estendido e a palma da mão voltada para a coxa, 

realizava-se a medida contornando o ponto anteriormente delimitado, verificando a 

circunferência com a fita sem comprimir o tecido adjacente. Os valores de referência 

foram estabelecidos em 28,5 cm para o sexo feminino e 29,3 cm para o sexo 

masculino (DUARTE; CASTELLANI, 2002).  

A circunferência abdominal foi medida no ponto médio entre a crista ilíaca e o 

rebordo costal inferior (PORTO, 2013). Os valores referenciais adotados foram os 

indicados pela OMS (2000), segundo a qual a medida para o sexo masculino deve 

ser ≤ 94 cm e para o feminino, ≤ 80 cm.  

A circunstância do equilíbrio e marcha foi averiguada por meio da “Escala de 

Avaliação do Equilíbrio e Marcha de Tinetti” (ANEXO C). Sua aplicação é mais 

efetiva e fidedigna em estudos sobre quedas, devido sua facilidade e acessibilidade. 

Trata-se de um instrumento amplamente utilizado e consiste em 16 tarefas 

segmentadas em duas seções, uma relativa ao equilíbrio e outra à marcha, 

pontuadas unicamente pela observação e julgamento do avaliador. A pontuação 

varia de zero a 2, onde zero corresponde à condição anormal, 1 demonstra uma 

situação adaptável e 2 refere uma condição normal (TINETTI; WILLIAMS; 

MAYEVSKY, 1986). 

O paciente é avaliado quanto ao equilíbrio quando sentado e após se 

levantar. As variáveis são listadas em: equilíbrio sentado, independência ao se 

levantar, tentativas para se levantar, equilíbrio em pé nos primeiros cinco minutos e 

após esse tempo; desequilíbrio no esterno, equilíbrio com os olhos fechados, ao 

girar 360º e a sentar-se novamente. O teste da marcha é feito a partir da observação 

do desenvolvimento inicial da marcha, comprimento, altura, simetria e continuidade 

do passo, desvio na linha reta, oscilação do tronco e os calcanhares como base de 

apoio.  Um escore de 19 pontos representa um alto risco de quedas; entre 19 e 24, 

um risco moderado; e superior a 24 não há risco de quedas iminente.  
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Por fim, realizou-se o levantamento de dados do prontuário do paciente 

referente à internação, os medicamentos em uso e valores de exames laboratoriais 

(APÊNDICE D). Com base em toda a avaliação clínica e nos dados do prontuário foi 

estabelecido o risco de quedas nos sujeitos da pesquisa por meio do preenchimento 

de um check-list adaptado da NANDA-I que continha fatores de risco intrínsecos e 

extrínsecos para a queda (APÊNDICE E). 

Um instrumento específico fundamentado no Resultado de Enfermagem NOC 

(ANEXO D) revisado por Vitor (2010) foi aplicado para mensurar o Comportamento 

de Prevenção de Quedas, composto por 20 indicadores, configurados em escala 

Likert de cinco níveis, com nota mínima de 20 e máxima de 100 para a soma final 

desta avaliação. Alguns indicadores não foram aferidos em virtude de não 

corresponderem às características do ambiente ou ao comportamento do paciente, e 

por isso as somas mínima e máxima referente a esta pesquisa foram, 

respectivamente, 15 e 74. 

 

3.6 Organização e análise de dados 

 

Esta etapa buscou evidenciar as relações existentes entre a variável 

dependente e as variáveis independentes por meio de técnicas estatísticas. Os 

dados foram, primeiramente, organizados em planilhas com suas respectivas 

informações codificadas. Para auxiliar a tabulação elaborou-se uma legenda 

contendo as informações e seu código numérico referente. Após a tabulação, todos 

os questionários foram revistos e comparados com os dados tabulados para diminuir 

a chance de equívocos no momento da análise. Quanto aos dados que não 

puderam ser coletados por rejeição ou impedimento do paciente, esses foram 

denominados ausentes e tabulados como os demais, mas não tiveram efeito no 

resultado. 

 O teste de Shapiro-Wilks identificou a distribuição anormal dos dados e, a 

partir disso, realizaram-se os testes não paramétricos de Qui-Quadrado, Coeficiente 

de Correlação de Pearson e o teste U Mann-Whitney. 

Para as variáveis categóricas dicotômicas, utilizou-se o teste Qui-Quadrado, 

um teste não paramétrico que compara proporções, ou seja, verifica os desvios 

entre as frequências observadas e esperadas. O coeficiente de Correlação de 

Pearson quantifica o grau de relação linear entre os resultados de duas variáveis. 
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Esse valor está alocado entre -1 e 1, quanto mais próximo de um, maior será a 

correlação entre as variáveis. O teste U de Mann-Whitney é um teste não 

paramétrico utilizado para duas amostras independentes que foram retiradas de 

populações com médias equivalentes (PAGANO; GAUVREAU, 2012). Todos os 

testes assumiram um valor p<0,05. 

 

3.7 Aspectos éticos 

 

O protocolo deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética na Pesquisa, com 

Parecer Consubstanciado 121.028 e CAAE 07614812.6.0000.5537, em 

concordância com as determinações da Resolução nº 196/96, revogada pela 

Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, a qual define e 

regulamenta as diretrizes e normas da pesquisa envolvendo seres humanos 

(BRASIL, 2012c).  

Além disso, todos os preceitos éticos fundamentais da Bioética inerentes à 

beneficência, não maleficência, autonomia, e justiça, foram rigorosamente seguidos 

e respeitados.  

 

3.8 Aspectos financeiros 

 

 Este estudo foi desenvolvido por meio do subsídio financeiro oferecido pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) sob o 

número de processamento 48604212011-1. 
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4 RESULTADOS 

 

Conforme as normas de apresentação do Relatório de Pesquisa, Mestrado 

Acadêmico e Doutorado, do Programa de Pós-Graduação em enfermagem da 

UFRN- Regimento 2010, os resultados de dissertações devem ser apresentados sob 

a forma de artigos, relacionados com o objetivo da pesquisa. 

Assim, os resultados e discussões deste estudo estão descritos a partir de 

dois artigos, os quais se encontram formatados de acordo com as normas das 

revistas a que serão submetidos, a saber: 

o Manuscrito 01- Fatores de risco de queda em idosos internados no ambiente 

hospitalar - Revista Ciencia e Enfermería (Qualis B1). As normas editoriais da 

referida revista encontram-se no ANEXO E deste trabalho. 

o Manuscrito 02- Comportamento de prevenção de quedas em idosos 

hospitalizados- Revista Eletrônica de Enfermagem (Qualis B1). As normas 

editoriais dessa revista encontram-se no ANEXO F deste trabalho. 
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4.1 Manuscrito 01- Fatores de risco de queda em idosos internados no ambiente 

hospitalar 

 

FATORES DE RISCO DE QUEDA EM IDOSOS NO AMBIENTE HOSPITALAR
1,2 

RISK FACTORS OF FALLS IN ELDERLY IN HOSPITAL ENVIRONMENT 

FACTORES DE RIESGO DE CAÍDAS EN PACIENTES DE EDAD AVANZADA EN 

EL ÁMBITO HOSPITALARIO
 

1
 

Laísla Alves Moura* 

Allyne Fortes Vitor** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Artigo extraído da Dissertação de Mestrado da primeira autora, intitulada: Risco de quedas 

em idosos internados em ambiente hospitalar. 

2
Este estudo foi inteiramente financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). 
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Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, Brasil. E-mail: laislaalves19@gmail.com. 

**
Doutora, professora dos cursos de graduação e pós-graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, Brasil. E-mail: 

allynefortes@yahoo.com.br. 
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RESUMO
 

Objetivou-se com este estudo caracterizar os fatores de risco de quedas em idosos internados 

em ambiente hospitalar, mediante uma pesquisa transversal e descritiva, realizada com 

indivíduos internados em um hospital universitário localizado na cidade de Natal/RN/Brasil. 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de junho a setembro de 2013 com a utilização de 

instrumentos específicos, após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, sob parecer 121.028 e CAAE 07614812.6.0000.5537. Os 

dados foram analisados por meio dos testes estatísticos Qui-Quadrado e Mann-Whitney, 

considerado um valor p<0,05 e intervalo de confiança de 95%. A fadiga e o uso de 

antiagregante plaquetário apresentaram associação com a ocorrência de quedas nos últimos 

meses. A hipertensão, necessidade de ajuda para deambular, limitação de Atividades Básicas 

da Vida Diária, limitação do andar, dor, uso de insulina e mobilidade ou marcha prejudicada 

associaram-se com a dificuldade para andar do idoso. Ao considerar tais desfechos como 

características preponderantes nos indivíduos com maior incidência de quedas, gerou-se a 

hipótese de que estes fatores de risco apresentassem as associações mais relevantes para o 

risco de cair em idosos internados em ambiente hospitalar. 

Palavras chave: Idoso, acidentes por quedas, fatores de risco, assistência hospitalar. 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to characterizing the risk factors of falls in elderly inpatients 

in the hospital setting, through a descriptive cross-sectional survey, conducted with 

individuals admitted to a university hospital in the city of Natal/RN/Brazil. Data collection 

took place between June and September 2013, after approval of the Federal University of Rio 

Grande do Norte Research Ethics Committee, under look 121.028 and CAAE 

07614812.6.0000.5537. Data were analyzed using statistical tests chi-square and Mann-
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Whitney, considered a p value <0.05 and confidence interval of 95%. As it appeared, the 

fatigue and the use of antiplatelet agents were associated with the occurrence of falls in recent 

months and hypertension, need help to walk, limitation of Basic Activities of Daily Living, 

limiting walking, pain, use of insulin or impaired mobility or gait were associated with 

difficulty walking elderly. When considering such outcomes as predominant features in 

individuals with higher incidence of falls, has generated the hypothesis that these risk factors 

were the most relevant associations for risk of falls in elderly inpatients in a hospital. 

Key words: Aged, accidental falls, risk factors, hospital care. 

 

RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue caracterizar los factores de riesgo de caídas en pacientes de 

edad avanzada en el ámbito hospitalario, por medio de un estudio transversal descriptivo, 

realizado con individuos ingresados en un hospital universitario de la ciudad de 

Natal/RN/Brasil. La recolección de datos se llevó a cabo entre junio y septiembre de 2013, 

después de la aprobación del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Federal de 

Río Grande do Norte, con el asesoramiento 121.028 y CAAE 07614812.6.0000.5537. Los  

datos fueron recogidos con instrumentos específicos y posteriormente analizados mediante las 

pruebas estadísticas chi-cuadrado y de Mann-Whitney, considerado un valor de p <0,05 y un 

intervalo de confianza de 95%. Como parece ser, la fatiga y el uso de agentes antiplaquetarios 

se asociaron con la aparición de caídas en los últimos meses y la hipertensión, necesitando de 

ayuda para caminar, la limitación de las Actividades Básicas de la Vida Diaria, lo que limita 

el caminar, el dolor, el uso de la insulina o con problemas de movilidad o la marcha se asocia 

con dificultad para caminar ancianos. Al considerar los resultados como características 

predominantes en las personas con mayor incidencia de caídas, ha generado la hipótesis de 
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que estos factores de riesgo fueron las asociaciones más relevantes para el riesgo de caídas en 

pacientes ancianos ingresados en el hospital. 

Palabras claves: Ancianos, accidentes por caídas, factores de riesgo, atención Hospitalaria. 

 

INTRODUCÃO 

 Com a mudança do perfil demográfico e o envelhecimento populacional, o contingente 

de idosos demanda progressivamente a atenção dos pesquisadores em saúde, especialmente 

pela prevalência crescente de morbidades relacionadas a esse grupo etário (1). O Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que a proporção atual de idosos na 

população alcança 7,4%, com possibilidade de alcançar os 13% em 2030 (2). Diante desse 

cenário, observa-se o desenvolvimento de um segmento populacional mais vulnerável aos 

diferentes problemas de saúde em decorrência da senescência. E estão, muitas vezes, sujeitos 

a diversos fatores de risco com potencial limitante e incapacitante, como é o caso das quedas. 

Queda pode ser definida como um episódio de desequilíbrio que leva o indivíduo ao 

chão, de etiologia multifatorial consequente da interação de fatores intrínsecos e extrínsecos 

(3). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) foram notificados em 2012, mais de 

400 mil óbitos decorrentes de quedas em idosos com idade superior a 65 anos em todo o 

mundo. No Brasil, o evento foi a causa do óbito de 7.844 idosos no mesmo ano, 

frequentemente ocorrido no ambiente hospitalar (4-5).  

A assistência de enfermagem a este seguimento da população deve ser oferecida com 

especial vigilância à segurança do paciente, sobretudo por uma maior fragilidade orgânica, 

intrínseca à senescência, por se encontrar em um momento de adoecimento ou recuperação da 

saúde e pelas diversas características do ambiente nosocomial. Todos estes fatores oferecem 

risco para a ocorrência de incidentes e Eventos Adversos (EA) no período de internação (6). 
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O Ministério da Saúde - MS (7) define EA como todo incidente não intencional 

relacionado ao cuidado assistencial, que ocasiona danos e compromete a segurança do 

paciente. À medida que o evento não ocasiona danos recebe a denominação de incidente sem 

dano. Nesse contexto, têm-se as quedas como um dos incidentes mais relevantes à saúde do 

idoso e o risco para o evento aumenta três vezes após a internação (8-9). 

Pesquisas atribuem alguns fatores à ocorrência deste evento no ambiente hospitalar, tais 

como: idade avançada, alteração neurológica, mobilidade prejudicada, alteração fisiológica, 

efeitos de medicação, repouso prolongado, utilização de múltiplos medicamentos, tubos, 

cateteres e condições ambientais como iluminação inadequada, piso escorregadio, ausência de 

corrimão nos corredores, variedade de móveis que dificultem o movimento do idoso (9-10-11-

12).  

Segundo a OMS (4) 37,3 milhões dos episódios de quedas carecem de cuidados 

médicos e em 5% dos casos há necessidade do tratamento de fraturas, que são as 

complicações mais comuns do evento. Estudos sugerem que a fratura corresponde à principal 

causa do óbito e um dos principais motivos para a intervenção cirúrgica em idosos (13-14). 

Além das implicações físicas, os incidentes podem originar repercussões psicológicas 

expressas pela ansiedade, perda da confiança ao andar, dependência funcional, isolamento 

social e depressão (12-15). No contexto econômico, a ocorrência do evento em idosos durante 

o período de internação trona-se mais grave para a saúde pública do que outras doenças 

crônicas prevalentes nessa população, pois há aumento dos gastos em saúde devido ao tempo 

médio de internação, além das intervenções adicionais e da reabilitação do indivíduo (15-16).  

No sentido de oferecer uma resposta a este problema, o MS instituiu o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) pela Portaria nº 529/2013 com o objetivo de 

monitorar e prevenir danos ao paciente decorrentes da assistência à saúde no âmbito 

hospitalar. Além disso, propõe a implementação de ações educativas a fim de qualificar os 
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profissionais para avaliação integral do paciente com relação ao risco de queda ao reconhecer 

todos os fatores envolvidos na ocorrência do evento (7). Assim, este estudo buscou responder 

o seguinte questionamento: Quais os fatores de risco de quedas nos idosos internados em 

ambiente hospitalar?  

Ao considerar as quedas como um problema de saúde pública com elevado potencial 

incapacitante, especialmente na população idosa, justifica-se esse trabalho pela necessidade 

de realização de estudos específicos para identificar os riscos à integridade dos indivíduos 

desse grupo, e assim direcionar ações de saúde, especialmente de enfermagem, que sejam 

efetivas na promoção, prevenção e reabilitação da saúde com vistas ao autocuidado e à 

autonomia. Desta forma, esse estudo objetivou caracterizar os fatores de risco de quedas em 

idosos internados em ambiente hospitalar. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, desenvolvido em um hospital 

universitário pertencente à rede pública de saúde da cidade de Natal/RN/Brasil.  

A população do estudo foi composta por idosos internados nas unidades de clínica 

médica e cirúrgica do referido hospital e a amostra foi delimitada estatisticamente por uma 

fórmula para populações infinitas, definida da seguinte maneira: n= (Zα
2
. P. Q)/ E

2 
, na qual 

n= tamanho da amostra, Zα= o nível de confiança, P= prevalência do risco de quedas em 

idosos hospitalizados, Q= complemento da prevalência (100- P), E= o erro amostral. Para fins 

dessa pesquisa considerou-se o nível de confiança de 95% (1,96) e um erro amostral de 5%. A 

prevalência do evento considerada para este cálculo amostral foi de 5%, conforme a 

frequência do risco de quedas em idosos detectada por uma pesquisa anterior realizada numa 

população semelhante (9).  
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Como resultado do cálculo amostral, obteve-se um total de 73 indivíduos. Ao considerar 

30% de previsão estatística de perdas (22 indivíduos), estabeleceu-se quantitativo de 95 

pacientes adicionado de cinco para a coleta piloto, posteriormente acrescidos.  Após constatar 

perda de um participante, a amostra foi composta por 99 idosos hospitalizados. Para ser 

considerado elegível, o paciente deveria corresponder aos seguintes critérios: possuir idade 

igual ou superior a 60 anos, estar internado em unidades clínicas do referido hospital e 

apresentar, no momento da entrevista, capacidade cognitiva e emocional para responder aos 

questionamentos e realizar os testes solicitados. Ressalta-se que a capacidade cognitiva foi 

testada previamente por meio da aplicação do Mini Mental Status Exam (MMSE), e a 

capacidade emocional foi verificada pelo autorrelato do idoso de estar em plena condição 

emocional para responder aos questionamentos e de ser examinado. O indivíduo seria 

excluído caso houvesse o rebaixamento da capacidade cognitiva durante a coleta das 

informações ou na presença de uma condição física que impossibilitasse a realização do 

exame físico. 

O protocolo desse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) com parecer consubstanciado de 

número 121.028 e CAAE 07614812.6.0000.5537, em concordância com as determinações da 

Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) (16). 

Após a anuência do CEP, a coleta de dados ocorreu entre os meses de junho a setembro 

de 2013. Executou-se uma coleta piloto com um quantitativo de cinco participantes, 

posteriormente incorporados à amostra por não ter sido verificada necessidade de modificação 

do método ou instrumentos. A coleta foi realizada por duas enfermeiras com auxílio de seis 

estudantes, que receberam um treinamento prévio com carga horária de quatro horas, o qual 

abordou a problemática das quedas em idosos hospitalizados, o preenchimento do formulário 

de anamnese e o uso de todos os equipamentos e técnicas aplicados no exame físico, assim 
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como os critérios metodológicos da pesquisa, com o objetivo de controlar a heterogeneidade 

da avaliação dos sujeitos.  

A coleta de dados ocorreu de maneira sistemática. No primeiro momento, aplicava-se o 

MMSE para verificar se o paciente seria eleito ou não para compor a amostra, bem como para 

avaliar aspectos neurológicos/mentais possivelmente relacionados ao risco de quedas. Para 

esse teste, os limites mínimos de elegibilidade foram definidos em: > 15 (se analfabeto), > 22 

(se de 1 a 11 anos de estudo) e > 27 (se tempo de estudo superior a 11 anos).  Em seguida, 

executava-se a anamnese, por meio de um formulário elaborado com base nos domínios 

estabelecidos no Diagnóstico de Enfermagem da NANDA (NANDA-I) referentes à Promoção 

da saúde, Atividade/repouso, Segurança/proteção e Conforto por apresentarem maior 

correspondência com a propensão a cair (17). Optou-se pela utilização da Escala Visual 

Analógica (EVA) para mensurar o sinal dor (18). 

Em seguida, realizou-se o exame físico de maneira a avaliar todos os segmentos 

corporais para verificar as condições intrínsecas ao paciente que poderiam contribuir para o 

risco de queda. Para mensuração específica do risco de quedas em idosos relacionado ao 

equilíbrio e marcha, aplicou-se a Escala de Tinetti (19).  

O agrupamento de dados do prontuário constituiu o último procedimento da coleta por 

meio do levantamento das informações referentes ao internamento, aos medicamentos em uso, 

valores de exames laboratoriais e conclusões dos demais exames diagnósticos. Por fim, os 

fatores de risco de queda foram sumarizados em um checklist elaborado com base nos fatores 

de risco para quedas listados na taxonomia da NANDA-I (17). 

Após a etapa de coleta, o banco de dados foi elaborado e as tabelas foram construídas 

mediante o programa Excel for Windows 2010. O programa estatístico R versão 3.0.0, de 

acesso livre, foi utilizado para a análise descritiva e inferencial. O Teste Qui-Quadrado foi 

utilizado para verificar a associação das variáveis com um determinado nível de significância, 
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e o Teste U de Mann-Whitney para duas amostras independentes. Em ambos os testes foi 

considerado um valor p<0,05. Para fins deste estudo, foram consideradas variáveis 

dependentes a história de queda nos últimos seis meses e a dificuldade para andar apresentada 

pelo idoso por constituírem duas características preponderantes nos idosos vítimas de quedas 

(7, 20). 

 

RESULTADOS (alteração: aproximar os valores mantendo uma casa após a vírgula) 

Dos idosos entrevistados, a maioria era do sexo masculino (58,59%), casada (63,64%) e 

aposentada (77,78%). Houve a prevalência da religião católica (70,31%) e da raça branca 

(46,59%). A idade dos indivíduos variou de 60 a 89 (±6,21) com média de 68,78.   

Quanto ao perfil físico do entrevistado, verificou-se que as médias de peso e altura 

foram respectivamente 66 quilogramas (±12,42) e 161,89 centímetros (±7,31), com 

predominância do sobrepeso e IMC médio de 25,95 (±4,67). Para deambular, 15,46% da 

amostra necessitava de auxílio e 2,06% não deambulavam. Quanto a isto, verificou-se 

associação entre a dificuldade de andar com o uso de auxílio para deambular (p=0,003). 

Dos indivíduos que compuseram a amostra, 25,3% apresentaram queda nos últimos seis 

meses com predominância do sexo feminino (56%) e idade superior a 65 anos (60%). Destas, 

a maioria ocorreu por escorregão (28%) ou desequilíbrio (16%), dentro do próprio domicílio 

(60%). O tabagismo foi o hábito mais prevalente (12%) e a Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) a morbidade mais comum (60%).  

Entre os pacientes com dificuldade para andar (31,3%), a maioria era do sexo feminino 

(51,6%), com idade superior a 65 anos (61,3%). O etilismo (16,1%) e a HAS (70,1%) 

merecem destaque, e esta última apresentou significância estatística ao assumir um p valor de 

0, 027. 
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Tabela 1: Queda de idosos nos últimos seis meses e dificuldade para andar, segundo 

características       sociais, comportamentais e a presença de morbidade. Natal, RN, 2014. 

n=99. 

               Queda nos últimos seis meses Dificuldade para andar 

Variável % p Valor* % p Valor* 

Sexo 

56 0,087 51,6 0,164 Feminino 

Masculino 44 

 

48,4 

 Idade 

    Até 65 anos 40 0,662 38,7 0,902 

Acima de 65 anos 60 

 

61,3 

 Hábitos Comportamentais 

    Etilismo 4 0,150 16,1 0,409 

Tabagismo 12 0,846 9,6 0,492 

Morbidades  

   Hipertensão 60 0,526 70,1 0,027 

Diabetes 36 0,322 35,5 0,283 

Doença vascular 24 0,916 32,2 0,151 

Doença aguda 16 0,143 25,8 0,1825 

      Legenda: *Teste Qui-Quadrado 

 

Entre as características clínicas apresentadas pelos idosos, as mais referidas foram 

fadiga (30,3%), dor (26,3%), limitação para andar (22,2%), limitação para subir escada 

(21,1%) e tontura (19,2%). Constatou-se ainda, tontura ou vertigem ao virar o pescoço em 

26,3% da amostra. A dor referida pelos pacientes se manifestou numa média de seis dias com 

localização predominante no segmento abdominal (31,25%). 

Os fatores de risco de quedas pertencentes ao diagnóstico de enfermagem 

correspondente na taxonomia NANDA-I mais observados foram dificuldade visual (71,7%), 

seguido por anemia (53,5%), mobilidade prejudicada (31,3%), doença aguda (27,3%), doença 

vascular (23,2%), vertigem ao virar o pescoço (21,2%), dificuldade de marcha (19,2%). 

De acordo com a tabela 2, pode-se verificar a associação estatística entre a ocorrência 

de queda nos últimos seis meses e a fadiga (p=0,026). Por outro lado, a dificuldade para andar 

esteve associada à necessidade de ajuda para deambular (p=0,000), dor (p=0,057), mobilidade 

prejudicada (p=0,000), limitação para andar (p=0,000), para tomar banho (p=0,005) e subir 

escada (p=0,004). A acuidade visual diminuída foi um dos achados clínicos mais prevalentes 
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entre os idosos, contudo, nem todos os indivíduos com acuidade diminuída faziam uso de 

algum tipo de lentes corretivas (63,6%).  

Tabela 2: Queda de idosos nos últimos seis meses e dificuldade para andar, segundo 

aspectos clínicos. Natal, RN, 2014. n=99. 

Queda nos últimos seis meses Dificuldade para andar 

Variável % p Valor* % p Valor* 

Deambula com ajuda 17,4 0,770 36,7 0,000 

Limitação para andar 16 0,387 51,6 0,000 

Limitação para tomar banho 12 0,983 25,8 0,005 

Limitação para subir escada 20 0,410 45,2 0,004 

Fadiga 48 0,026 42 0,089 

Falta de ar 16 0,381 9,7 0,741 

Tontura 16 0,639 19,3 0,741 

Dor 36 0,201 38,7 0,057 

Mobilidade prejudicada 16,1 0,158 83,8 0,000 

Acuidade visual diminuída 86,4 0,582 82,8 0,293 

Acuidade auditiva 12 0,846 16,1 0,551 

    Legenda: *Teste Qui-Quadrado 

 

Quanto aos testes de Tinetti e MMSE, as respectivas médias foram de 17,63 (±4,06) e 

24,20 (±5,16) nos pacientes com história prévia de quedas. Nos pacientes com dificuldade 

para andar as médias foram 16,60 (±5,11) e 23,35 (±4,96), com média total de 18,28 (±4,31) 

para a escala de equilíbrio e marcha. O segmento referente à marcha do teste de Tinetti 

apresentou associação estatística com a dificuldade de andar (p=0,04), segundo observado na 

tabela 3. Ao considerar a interpretação da escala de Tinetti para avaliação do risco de quedas 

mediante o equilíbrio e a marcha, tem-se: 0 - 19 pontos: elevado risco de queda; 19 - 24 

pontos: moderado de queda; 24 - 28 pontos: baixo risco de queda.  

Verificou-se evidência estatística entre o relato de dificuldade para andar com exame de 

Marcha de Tinetti, cujo desempenho foi melhor nos pacientes que não apresentaram essa 

limitação. Assim, conforme se constata, os idosos com dificuldade para andar apresentaram 

elevado risco de cair. 
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Tabela 3: Queda de idosos nos últimos seis meses e dificuldade para andar, segundo a escala 

de Tinetti e Mini Mental Status Exam. Natal, RN, 2014. n=99. 

                                Queda nos últimos seis meses Dificuldade para andar 

Teste Mínimo Máximo p Valor* Mínimo Máximo p Valor* 

Escala de Tinetti 

      Equilíbrio 3 15 0,145 2 15 0,619 

Marcha 4 10 0,806 3 10 0,040 

Total 8 25 0,464 5 23 0,183 

Mini Mental Status 

Exam 8 29 0,444 11 29 0,509 

Legenda: * Teste U de Mann-Whitney 

 

Dos medicamentos em uso pelo paciente no momento da entrevista, devidamente 

registrados no prontuário médico, os opióides (58,6%), antiagregante plaquetário (33,3%), 

diurético (33,3%), inibidor de enzima conversora de angiotensina– ECA (31,3%), insulina 

(27,3%), bloqueador dos canais de cálcio (25,3%) e betabloqueador (22,2%) foram os mais 

prevalentes. Não foi averiguada associação entre a polifarmácia e a ocorrência de quedas (p= 

0,368) ou dificuldade para andar (p= 0,759) e sim, com o uso de alguns medicamentos 

específicos. Conforme resultados apresentados na tabela 4, houve associação estatística entre 

a queda nos últimos seis meses e o uso de antiagregante plaquetário (p=0,051), bem como 

entre a dificuldade para andar e uso de insulina (p=0,03).  

Tabela 4: Queda de idosos nos últimos seis meses e dificuldade para andar, segundo o uso 

de medicamentos. Natal, RN, 2014. n=99. 

                                   Queda nos últimos seis meses 

Dificuldade para 

andar 

Variável % p Valor* % p Valor* 

Bloqueador dos canais de cálcio 21 0,545 29 0,586 

Diuréticos 27,3 0,744 33,3 0,759 

Inibidor de ECA 40 0,279 38,7 0,284 

Betabloqueador 25 0,545 32,3 0,113 

Antiagreganteplaquetário 36,3 0,051 42,4 0,102 

Insulina 33,3 0,466 42 0,03 

Polifarmácia 84 0,368 90,3 0,759 

     Legenda: *Teste Qui-Quadrado 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO (Alterada- enfoque nos achados estatisticamente 

significantes). 
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As ações direcionadas à prevenção efetiva dos fatores de risco de quedas em idosos, 

especialmente aqueles internados em ambiente hospitalar, não devem estar fundamentadas em 

generalidades, e depende do conhecimento prévio das especificidades dessa população. Neste 

sentido, investigou-se o perfil dos fatores de risco de quedas em idosos hospitalizados bem 

como a associação desses com a ocorrência de quedas nos últimos seis meses e a dificuldade 

para andar, duas características enfáticas para o risco de quedas em idosos (20). 

O perfil sociodemográfico identificado, alusivo à ocorrência de quedas nos últimos seis 

meses e à dificuldade para andar, é corroborado por outras pesquisas, cujos resultados 

apontam para uma predominância de indivíduos do sexo feminino, com idade acima de 65 

anos. Destaca-se que a idade foi inferior à verificada em diversos estudos, nos quais a média 

foi superior a 80 anos (13,21-22). De acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia, a incidência de quedas chega a atingir 28-35% dos indivíduos de 65 a 74 anos e 

32-42% na faixa superior a 75 anos (23). 

Conforme é possível constatar, os avanços em saúde e a melhoria das intervenções 

sanitárias determinaram, progressivamente, o aumento da expectativa de vida de modo que a 

população de idosos alcança índices de prevalência jamais observados, com destaque para as 

mulheres, com uma expectativa de vida superior à dos homens de 6,9 anos. Esta diferença 

caracteriza a feminização da senescência no Brasil e talvez explique a maioria do sexo 

feminino entre os indivíduos com maior risco de cair neste e em outros estudos (24). 

Quanto ao perfil de comorbidades, observam-se dados semelhantes em diferentes 

estudos nos quais a Hipertensão e o Diabetes apresentaram-se como antecedentes pessoais 

frequentes na população idosa mais predisposta a cair. Ressalta-se que, apesar de tais doenças 

ocorrerem em diferentes amostras da população, sua prevalência continua a elevar-se 

continuamente e implica necessária atenção no combate a estes influentes fatores de risco para 

os mais diversos agravos da saúde de idosos (25). 
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A HAS mostrou-se estatisticamente significante em associação com a dificuldade para 

andar. Neste aspecto, estudos ressaltam o risco de queda em decorrência dos fármacos 

utilizados no controle dessa doença crônica, com ênfase para a hipotensão ortostática, um dos 

principais efeitos adversos (26-27).  

Embora não tenha sido observada associação entre DM e os fatores de risco de quedas, 

isto foi verificado em relação ao uso de insulina e a dificuldade para andar. Tal achado pode 

ser averiguado em outras pesquisas ao esclarecer esta relação ao verificar que os pacientes em 

uso de insulina encontram-se em estágio mais avançado de DM ou em condições clínicas 

descompensadas e, portanto, apresentam maiores limitações da mobilidade (27-28-29-30). 

Como demonstração disso, um estudo constatou em um ano uma prevalência de quedas em 

53,8% dos indivíduos em uso deste medicamento (30).  

Nesse contexto, ressalta-se que o tratamento medicamentoso do idoso constitui um 

desafio atual por uma série de fatores, entre eles a redução da acuidade visual e auditiva, a 

capacidade diminuída para memorizar e todas as implicações fisiológicas do próprio 

envelhecimento que interferem na administração, na farmacocinética e farmacodinâmica das 

drogas (31).  

Concernente ainda ao uso de medicamentos, a terapia anticoagulante apresentou 

associação com a ocorrência de quedas nos últimos meses (22-32). Esta terapêutica é indicada 

para paciente com elevado risco de tromboembolismo, possivelmente em razão de um quadro 

hipertensivo, condição que acomete grande parte da amostra desse estudo. É reconhecida a 

contraindicação desse tratamento em pacientes idosos, pois esse potencializam o risco de 

quedas, no entanto, quando os benefícios superarem os riscos deve haver a preferência pelos 

anticoagulantes orais (33).  

A associação demonstrada entre a necessidade de auxílio para deambular e a dificuldade 

para andar reflete uma das características mais relevantes no processo do envelhecimento que 
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é a redução ou perda da autonomia na execução de atividades elementares. Estudos apontam a 

dificuldade na realização dessas ações básicas e o aumento da dependência funcional do idoso 

como importantes fatores de risco para quedas, demonstrados pela maior incidência deste 

evento em idosos dependentes (12-34). As alterações dinâmicas e progressivas decorrentes 

dessa etapa da vida culminam na dependência funcional, embora algumas pesquisas indiquem 

que essa condição pode ser efetivamente modificada por meio de práticas cujo intuito seja 

tornar o idoso mais ativo frente à senescência (34-35).  

A fadiga é um sinal clínico inespecífico, relacionado à piora funcional de uma ou várias 

estruturas orgânicas, de origem multifatorial e complexa e apresentou-se como um sintoma de 

relevante prevalência nesta pesquisa e com associação significativa à ocorrência de quedas 

nos últimos meses. Está diretamente relacionada ao processo do envelhecimento e constitui 

um forte indicador de fragilidade do idoso (36-37).  

A mobilidade física prejudicada apresentou associação com a dificuldade de andar, 

semelhante ao encontrado em outros estudos (1,38). Este é, igualmente, um importante 

marcador da dependência na velhice, dificulta ainda mais a realização das ABVD e deve ser 

avaliado a cada consulta ao idoso. Está relacionado ao déficit sensório-motor e redução da 

força muscular (1,28). 

A dor apresentou significância nos pacientes com dificuldade para andar, mas não com 

o desfecho a queda nos últimos meses, contrariando os achados na literatura. Nesses estudos, 

foi verificada uma prevalência de dor em idosos superior a 50%, e a presença deste sintoma 

aumentou a chance de queda em 56% nessa população (38-39). A dor é um dos sintomas mais 

expressivos em idosos e acomete cerca de 80% desses indivíduos (40). Sua relação com as 

quedas e com a dificuldade para andar é justificada pelo comprometimento de uma série de 

funções, especialmente mobilidade, marcha e equilíbrio (41-42). 
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O segmento da marcha pertencente ao teste de Tinetti apresentou associação estatística 

com a dificuldade para andar nos pacientes desta investigação. Pesquisa sobre a relação entre 

a marcha e o medo de cair revela que a incapacidade do idoso em estabelecer um padrão de 

marcha normal surge como um importante fator de risco para quedas. A ocorrência do evento 

durante a marcha implica no idoso o medo de cair, induz passos lentos e curtos, e 

consequentemente à dificuldade para andar, aumentando o risco de cair (43). 

Embora o estudo tenha sido executado em somente uma instituição hospitalar do Estado 

do Rio Grande do Norte/Brasil e com uma amostra restrita, pode refletir a realidade de outros 

cenários, sobretudo por haver estudos com dados similares a este.  

Os dados ora discutidos sobre os fatores de risco de quedas nos idosos internados no 

hospital salientam a importância de um cuidado seguro centrado nos fatores de risco mais 

prevalentes em cada paciente, mediante uma atenção integral e individualizada. Logo, a 

identificação desse conjunto de riscos nessa população específica é fundamental para que 

sejam planejadas intervenções, no contexto da prevenção, ao considerar todas as modificações 

orgânicas da senescência, bem como as condições clínicas e ambientais próprias da internação 

hospitalar. 

Foi possível concluir que a fadiga e o uso de antiagregante plaquetário apresentaram 

associação com a ocorrência de quedas nos últimos meses e que hipertensão, necessidade de 

ajuda para deambular, limitação de Atividades Básicas da Vida Diária, limitação do andar, 

presença de dor, uso de insulina e mobilidade ou marcha prejudicada associaram-se com a 

dificuldade para andar do idoso. Ao considerar tais desfechos como características 

preponderantes nos indivíduos com maior incidência de quedas, gerou-se a hipótese de que 

estes fatores de risco apresentam as associações mais relevantes para o risco de cair nos 

idosos internados em ambiente hospitalar. 
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Os resultados deste estudo são limitados pelo seu delineamento transversal, que não 

possibilita o estabelecimento de relações causais entre os fatores de risco explorados e as 

quedas. Estudos posteriores devem assumir métodos longitudinais, com tamanho amostral e 

período maior de acompanhamento, no intuito de analisar as hipóteses instituídas nesta 

pesquisa. Acredita-se serem necessárias outras investigações que associem os diferentes 

fatores de risco, perfil sociodemográfico e outros sintomas clínicos específicos, no intuito de 

oferecer um quantitativo maior de dados e possibilitar outras tantas inferências. 

O conhecimento dos fatores de risco para a ocorrência de quedas é fundamental no 

sentido de incentivar medidas preventivas específicas, com a finalidade de minimizar a 

prevalência do evento bem como a incidência de novos casos e promover a segurança do 

paciente durante todo o período de internação. Percebe-se ainda a necessidade de sintetizar, 

comparar e implementar ações preventivas baseadas em fortes evidências científicas para 

proporcionar aos idosos uma hospitalização efetivamente segura e livre de incidentes. 
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2 

RESUMO  

Buscou-se verificar o comportamento de prevenção de quedas em idosos internados em 

ambiente hospitalar, por meio da avaliação dos indicadores de um resultado de 

enfermagem da Nursing Outcomes Classification (NOC). Estudo quantitativo, transversal, 

desenvolvido com idosos internados em um hospital universitário. Para a coleta de dados 

aplicou-se um instrumento validado, constituído por indicadores NOC do referido 

Resultado de Enfermagem. O indicador solicita auxílio físico para si apresentou correlação 

com a queda nos últimos seis meses e os indicadores controle da inquietação e o uso de 

ações seguras durante a transferência associaram-se com a dificuldade para andar. O 

comportamento de prevenção de quedas praticado pelo idoso durante a internação 

hospitalar é de corresponsabilidade de seu acompanhante e da equipe de enfermagem. É 

necessário capacitar os enfermeiros quanto às medidas de segurança do paciente com 

enfoque na prevenção de quedas e o incentivo ao comportamento seguro aos idosos 

hospitalizados.  

Descritores: Avaliação de Resultados (Cuidados de Saúde); Acidentes por Quedas; 

Promoção da Saúde; Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*Artigo extraído da Dissertação de Mestrado intitulada: Risco de quedas em idosos 

internados em ambiente hospitalar. 



64 
 

 

INTRODUÇÃO 

Ao considerar a epidemiologia das quedas e suas implicações para a saúde do idoso 

hospitalizado, torna-se necessária a implementação de medidas preventivas com objetivo 

de proporcionar um ambiente seguro durante toda a internação(1). Nesse sentido, 

conforme indicação da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC 36/2013) da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Plano de Segurança do Paciente em Serviços 

de Saúde (PSP) deve estabelecer estratégias e ações de gestão de risco, de acordo com 

as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde para a prevenção de quedas dos 

pacientes(2). 

 Assim, a equipe de enfermagem deve manter-se atenta, pois este incidente 

constitui um relevante indicador hospitalar da qualidade da assistência de enfermagem. 

Quanto a isso, sabe-se que a avaliação adequada do risco de quedas em idosos 

internados é fundamental para o planejamento de ações de promoção à saúde, 

sobretudo quanto à segurança desses pacientes no ambiente hospitalar(3). 

Ainda sobre o papel da enfermagem, enfatizam-se as ações de promoção à saúde, 

especialmente aquelas com o intuito de orientar e incentivar nos idosos comportamentos 

preventivos com potencial para favorecer sua autonomia e estabelecer para si um 

ambiente seguro e uma internação hospitalar livre de eventos adversos (EA). 

O conceito de comportamento de prevenção refere-se ao potencial de engajar-se 

no manejo de fatores de risco modificáveis por meio do uso de estratégias que facilitem o 

processo de adaptação em busca de um estilo de vida mais saudável. Esta capacidade 

individual constitui-se de habilidades, conhecimentos e atitudes que favoreçam ao 

paciente a autonomia na identificação de fatores, tomada de decisão e formação de sua 

própria rede de apoio. Como objetivos da enfermagem para o desenvolvimento deste 

comportamento, tem-se a autogestão do indivíduo, domínio de habilidades, adaptação e 

melhoria na qualidade de vida(4). 

Diante disso, surgiu o seguinte questionamento: Qual o comportamento de 

prevenção de quedas praticado pelos idosos durante a internação hospitalar? 

No sentido de responder esta indagação, percebeu-se no Processo de Enfermagem 

(PE) um meio efetivo de gerenciar o comportamento de prevenção de quedas durante a 

internação, pois consiste num método deliberado e sistemático de identificação de riscos 

que permite ao enfermeiro visualizar as necessidades humanas individuais prioritárias e, 

assim, efetuar medidas de cuidado direcionado, integral e humanizado(5).  

Diante da necessidade de padronizar e legitimar as informações referentes à 

assistência de enfermagem, sobretudo para a aplicação do PE em ambiente nosocomial, 

apresentam-se taxonomias, com destaque para a NANDA International (NANDA-I) na 

classificação dos Diagnósticos de Enfermagem (DE)(6); a Nursing Interventions 
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Classification (NIC) com a categorização das Intervenções de Enfermagem(7); e a Nursing 

Outcomes Classification (NOC) que ordena os Resultados de Enfermagem(RE)(8).  

Por suas propriedades avaliativas do estado de saúde do indivíduo e por possuir 26 

REs relacionados ao risco de quedas, a taxonomia NOC mostrou-se adequada para 

subsidiar a proposta desta investigação e pode funcionar como um instrumento de 

gestão de quedas. Em especial, o RE Comportamento de Prevenção de Quedas, que 

encontra-se inserido no domínio Conhecimento de Saúde e Comportamento e na classe 

Controle de Riscos e Segurança. Os critérios para sua avaliação abrangem cinco 

parâmetros em uma escala Likert, que variam de “Nunca demonstrado” a 

“Consistentemente demonstrado”(8).  

A referida escala originalmente possui apenas indicadores e foi revisada a partir de 

estudo teórico-conceitual, mediante a construção e descrição de definições constitutivas 

e operacionais para 27 indicadores NOC do RE em questão. Feito isso, a escala foi 

validada quanto ao seu conteúdo por especialistas em enfermagem clínica, e passou a 

contemplar 20 indicadores com suas respectivas definições(3,9).  

Portanto, este estudo justifica-se por reconhecer a necessidade de pesquisas com a 

finalidade de avaliar comportamentos de prevenção, ao considerar a queda como um dos 

EA mais expressivos no ambiente hospitalar, de caráter potencialmente incapacitante e 

por se entender que a hospitalização do idoso eleva o risco de queda de modo 

considerável. Assim, esta investigação buscou verificar o comportamento de prevenção 

de quedas em idosos internados em ambiente hospitalar, por meio da avaliação dos 

indicadores de um resultado de enfermagem da Nursing Outcomes Classification (NOC). 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, transversal, executada em um hospital 

universitário, componente da rede pública de saúde da cidade de Natal/RN, Brasil, 

vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

A população do estudo foi constituída por idosos internados nas unidades de 

internação clínica do hospital em estudo e a amostra foi delimitada mediante uso de uma 

fórmula para populações infinitas: n= (Zα2. P. Q)/ E2 , sendo que n= tamanho da 

amostra, Zα= o nível de confiança, P= prevalência do risco de quedas nos idosos 

internados, Q= complemento da prevalência (100- P), E= o erro amostral. Para fins 

desta pesquisa, considerou-se o nível de confiança de 95% (1,96) e um erro amostral de 

5%. A prevalência do evento para este cálculo foi de 5%, conforme a frequência do risco 

de quedas em idosos hospitalizados resultante de uma pesquisa anterior(10). Desse modo, 

a amostra foi totalizada em 73 pacientes, e a esse total foram adicionados 22 indivíduos 

ao considerar 30% para as possíveis perdas e mais cinco idosos para a testagem do 
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instrumento, perfazendo um total de 100 indivíduos. No decorrer do estudo houve a 

perda de um paciente e, portanto, a amostra final foi delimitada em 99 idosos.  

Para a seleção da amostra utilizou-se a amostragem consecutiva, por conveniência, 

e a inclusão do idoso no estudo ocorreu conforme os seguintes critérios: possuir idade 

igual ou superior a 60 anos, estar internado em unidades clínicas da referida instituição e 

apresentar, no momento da entrevista, capacidade cognitiva e emocional para responder 

aos questionamentos e executar os testes solicitados. A capacidade cognitiva foi aferida 

por meio da aplicação do Mini Mental Status Exam (MMSE) com base nos seguintes 

parâmetros: > 15 (se analfabeto), > 22 (se de 1 a 11 anos de estudo) e > 27 (se tempo 

de estudo superior a 11 anos). A capacidade emocional foi verificada pelo autorrelato do 

idoso de estar em plena condição emocional para responder aos questionamentos e de 

ser examinado. A participação seria excluída caso houvesse o rebaixamento da 

capacidade cognitiva durante a coleta dos dados, ou a presença de uma condição física 

que impossibilitasse a realização do exame físico. 

A coleta de dados foi iniciada após a apreciação e aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da UFRN, sob o Parecer Consubstanciado 121.028 e CAAE 

07614812.6.0000.5537, em anuência às determinações da Resolução nº 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS)(11).  

Os procedimentos de coleta ocorreram entre os meses de junho e setembro de 

2013 e foram executados por duas enfermeiras com auxílio de seis estudantes do curso 

de graduação em enfermagem da UFRN. Para tanto, esses examinadores participaram de 

um treinamento específico com duração de quatro horas, com explanação sobre os 

principais aspectos metodológicos da pesquisa, a problemática das quedas em idosos 

hospitalizados, o uso de todos os equipamentos e técnicas aplicados no exame físico. 

Posteriormente, foi efetuada uma simulação de coleta de dados com modelos anatômicos 

para aferir a competência de cada examinador para a coleta e uniformizar a avaliação 

dos pacientes. 

Desse modo, no primeiro momento, após a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), foram levantadas as informações sociodemográficas e clínicas 

dos indivíduos. A escala de Tinetti foi aplicada em seguida para avaliar a marcha e 

equilíbrio e, posteriormente, foi executada a avaliação dos indicadores referentes ao RE 

Comportamento de Prevenção de Quedas por meio da escala NOC. 

Durante a coleta de dados, os examinadores assinalaram a escala conforme as 

definições descritas no instrumento e atribuíram uma das seguintes notas para cada 

indicador: 1- Não adequado; 2- Levemente adequado; 3- Moderadamente adequado; 4-

Substancialmente adequado; 5- Completamente adequado. Ao final, foi conferido um 

somatório para cada participante avaliado o qual deveria variar de 20 a 100, no entanto, 

alguns indicadores não foram aferidos em virtude de não corresponderem às 
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características do ambiente ou ao comportamento do paciente, e por isso as somas 

mínima e máxima referentes a esta pesquisa foram de, respectivamente, 15 e 74. 

Após a etapa de coleta, os dados foram organizados em planilhas elaboradas no 

programa Excel for Windows 2010. O programa estatístico R versão 3.0.0, de acesso 

livre, foi empregado para a análise descritiva e inferencial. O Teste U de Mann-Whitney 

foi aplicado para duas amostras independentes, e o Coeficiente de Pearson, para verificar 

a correlação entre as variáveis métricas escalares. Em ambos os testes foi considerado 

um valor p<0,05 e um intervalo de confiança de 95%. 

Para esta análise, as variáveis “história de queda nos últimos seis meses” e 

“dificuldade para andar” foram consideradas como desfechos por retratarem duas 

características predominantes dos idosos caidores, segundo pesquisas(12-13). 

 

RESULTADOS 

Dos idosos que compuseram a amostra desta pesquisa, houve maior prevalência do 

sexo masculino (58,6%), de raça branca (46,6%), casados (63,6%), aposentados 

(77,8%), católicos (70,3%) com idade média de 68,78 anos. A hipertensão foi a 

morbidade mais prevalente (54,6%). Quanto ao desfecho, conforme se verificou, 31,3% 

dos pacientes apresentavam dificuldade de andar, e 25,3% relataram terem caído nos 

últimos seis meses. 

Pode-se observar na Tabela 1 a existência de uma correlação forte entre os 

resultados da escala de Tinetti e das subescalas de marcha (0,806) e de equilíbrio 

(0,874). Há também uma correlação moderada entre os achados de marcha e de 

equilíbrio (0,417). Para estabelecer a referida correlação utilizou-se os valores 

determinados em um estudo anterior, no qual: Valor entre 0,10 a 0,30 – correlação 

fraca; Valor entre 0,40-0,60 – correlação moderada; valor entre 0,70 a 1 – correlação 

forte(14). 

 

 

 

Tabela 1: Correlação entre os resultados das escalas de Tinetti, NOC e Mini Mental 

Status Exam (MMSE). Natal, RN, 2014 

 

Equilíbrio Marcha Tinetti NOC MMES 

Equilíbrio - 0,417+ 0,874+ -0,240* -0,113* 

Marcha 

 

- 0,806+ 0,064* -0,047* 

Tinetti total 

  

- -0,101* -0,102* 

NOC 

   

- 0,046* 

Mini Mental Status Exam         - 

Legenda: * Teste da Correlação de Pearson (p<0,05); + Teste da 

Correlação de Pearson (p<0,01). 
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Para fins de identificação, a Tabela 2 apresenta os indicadores NOC para o 

Resultado de Enfermagem Comportamento de Prevenção de Quedas, codificados por um 

valor numérico na seguinte ordem: 1- Utiliza corretamente mecanismos auxiliares para 

deambular; 2- Solicita auxílio físico para si; 3- Faz uso de barreiras para prevenir quedas 

durante a permanência na cama; 4- Faz uso de corrimãos conforme a necessidade; 5- 

Mantém o ambiente livre de acúmulo de objetos e obstáculos e líquidos no piso; 6- Utiliza 

adequadamente banquinho e escada; 7- Utiliza calçado adequado para prevenir quedas; 

8- Adapta a altura do vaso sanitário conforme a necessidade; 9- Utiliza adequadamente 

cadeiras; 10- Utiliza adequadamente a cama; 11- Utiliza adequadamente tapetes de 

borracha no piso da banheira/boxe do chuveiro; 12- Utiliza, no banheiro, barras de 

segurança para apoio das mãos; 13- Controla a inquietação; 14- Executa precauções ao 

tomar medicamentos que aumentam o risco de quedas; 15- Utiliza adequadamente 

recursos de correção da visão; 16- Utiliza ações seguras durante a transferência; 17- 

Utiliza corretamente o sistema de alarme; 18- Administra urgência urinária/intestinal; 

19- Faz uso de roupas do tamanho adequado. 

O indicador Utiliza corretamente recursos de correção auditiva quando necessário 

não apresentou prevalência mínima entre os idosos avaliados e por isso não foi 

considerado para a análise. 

 

Tabela 2: Queda nos últimos seis meses e dificuldade para andar, segundo 

indicadores do Comportamento de Prevenção de Queda em idosos. Natal, RN, 2014.  

 

Queda nos últimos seis meses Dificuldade para andar 

 Indicador 

NOC Mínimo Máximo Média  

p 

Valor* Mínimo Máximo Média  

p 

Valor* 

1 2 4 3,25 0,635 1 5 3,00 0,852 

2 1 5 4,56 0,016 1 5 4,38 0,112 

3 3 5 4,29 0,767 2 5 4,30 0,279 

4 1 5 4,14 0,950 1 5 4,11 0,532 

5 4 5 4,57 0,207 4 5 4,80 0,682 

6 1 5 3,92 0,413 1 5 3,87 0,430 

7 2 4 3,65 0,329 2 5 3,50 0,745 

8 1 5 3,47 0,395 1 5 3,00 0,308 

9 1 5 4,19 0,570 4 5 4,43 0,081 

10 2 5 3,94 0,782 2 5 3,90 0,983 

11 1 5 1,53 0,786 1 5 1,59 0,499 

12 1 5 3,70 0,305 1 5 3,68 0,176 

13 1 5 3,21 0,233 1 5 2,67 0,001 

14 2 5 3,71 0,786 2 5 4,00 0,163 

15 3 4 3,81 0,805 2 5 3,93 0,468 

16 2 5 4,05 0,391 2 5 4,45 0,030 

17 1 5 1,58 0,105 1 5 1,71 0,214 
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18 1 5 3,08 0,108 2 4 3,50 0,789 

19 2 5 4,52 0,298 2 5 4,69 0,875 

 

De acordo com a tabela acima, o indicador 2  (Solicita auxílio físico para si) 

apresentou associação significativa com a ocorrência recente de queda (p=0,016), assim 

como o indicador 13 (Controla a inquietação) (p=0,001) e 16 (Utiliza ações seguras 

durante a transferência) (p=0,03) mostraram evidência estatística com a dificuldade para 

andar. 

O indicador 11 (Utiliza adequadamente tapetes de borracha no piso da 

banheira/boxe do chuveiro), apesar de não apresentar significância estatística com a 

dificuldade de andar nem com a queda recente, obteve médias baixas (1,59; 1,53) e 

pode refletir a realização inadequada desse mecanismo de prevenção de quedas pelos 

idosos durante a internação.  

Essa mesma constatação ocorreu quanto ao indicador 17 (Utiliza corretamente o 

sistema de alarme), que apresentou média no valor de 1,58 entre os pacientes com 

história de queda nos últimos seis meses e 1,71 entre os idosos com dificuldade para 

andar. 

Os indicadores com maiores notas na avaliação foram: 2 (Solicita auxílio físico para 

si); 3 (Faz uso de barreiras para prevenir quedas durante a permanência na cama); 4 

(Faz uso de corrimãos conforme a necessidade); 5 (Mantém o ambiente livre de acúmulo 

de objetos e obstáculos e líquidos no piso); 9 (Utiliza adequadamente cadeiras); 12 

(Utiliza, no banheiro, barras de segurança para apoio das mãos) e 19 (Faz uso de roupas 

do tamanho adequado). A média do somatório obtido pela escala NOC nos indivíduos 

avaliados foi de 50,60 (±14,15), o que indica um Comportamento de Prevenção de 

Quedas pouco praticado pelos idosos deste estudo. 

 

DISCUSSÃO 

Segundo consta no relatório global da Organização Mundial da Saúde sobre 

prevenção de quedas na velhice, os determinantes comportamentais referem-se a ações 

humanas, emoções ou escolhas diárias potencialmente modificáveis por meio de 

intervenções estratégicas(15). Logo, discutir sobre esses comportamentos de prevenção 

praticados pelos idosos hospitalizados pode direcionar a gestão de quedas por parte da 

enfermagem e subsidiá-la a contribuir para atitudes preventivas e autônomas nesses 

pacientes. 

O perfil sociodemográfico dos idosos participantes desta pesquisa assemelha-se a 

outros achados na literatura(16-17). Pesquisas apontam o risco de cair maior, de duas a 

quatro vezes, em brancos do que em hispânicos ou afrodescendentes, com destaque 

para os de origem familiar asiática, que apresentam os mais baixos índices de quedas, 

provavelmente pela prática de hábitos mais saudáveis quanto à atividade física(18).  
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Sobre a maior prevalência de homens, de acordo com estudos, o papel cultural do 

sexo masculino pode afetar comportamentos, sobretudo quanto a menor busca de auxílio 

para si e a maior probabilidade de se envolver em atividades físicas mais intensas e 

perigosas(15,19). Portanto, faz-se necessário o estabelecimento de diferentes alternativas e 

estratégias de prevenção de quedas com base em diferenças de gênero e outras 

condições de risco para o evento. 

A presença de HAS eleva o risco de queda nos idosos, o que pode ser relacionado, 

principalmente, à hipotensão ortostática provocada pelo uso de medicamentos anti-

hipertensivos. A literatura atual correlaciona a estabilidade postural e os valores médios 

de pressão arterial, de modo que os indivíduos normotensos apresentam uma menor 

tendência à queda quando comparados aos hipertensos(20).  

A instabilidade postural e os distúrbios de marcha são prevalentes em idosos e 

estão, constantemente, relacionados à ocorrência de quedas. A forte correlação 

verificada entre os resultados da escala de Tinetti e das subescalas de marcha (0,806) e 

de equilíbrio (0,874) justifica-se porquanto o envelhecimento compromete o mecanismo 

de coordenação da marcha, que se torna mais difícil. Com isso, os passos mais curtos e 

mais lentos prejudicam a capacidade do idoso de reagir frente a um episódio de 

desequilíbrio(13,20).   

O MMSE é utilizado para determinar a cognição do paciente por meio de testes 

simples e apresenta correlação direta com quedas. Nesse sentido, sabe-se que o déficit 

cognitivo resulta numa maior dependência do indivíduo no que diz respeito à realização 

das atividades diárias, e, conforme um estudo anterior, o valor do MMSE inferior a sete 

prediz fortemente o incidente queda(1). 

Os resultados da escala NOC não apresentaram associação estatística com a escala 

de Tinetti e o MMSE provavelmente por versar sobre comportamento, em detrimento aos 

demais instrumentos, os quais estão intimamente relacionados às condições orgânicas. 

As atitudes dos idosos influenciam seu comportamento preventivo e afetam a 

maneira pela qual interpretam e lidam com as quedas(15). Quanto aos indicadores do RE 

Comportamento de Prevenção de Quedas, de acordo com o observado, solicitar auxílio 

físico para si pode constituir um fator de proteção para queda, com menor prevalência do 

incidente entre os idosos que praticaram essa ação. À medida que a idade avança, há 

aumento do risco de agravos entre os idosos, e a presença de um cuidador durante a 

internação pode propiciar mais segurança para este grupo etário, respectiva à maior 

parte dos EA.  

Diante disso, foi sancionada em 2003 a Lei 10.741, para assegurar o direito a 

acompanhante ao idoso durante toda a internação, de modo que a instituição de saúde 

tem o dever de proporcionar todas as condições adequadas para a sua permanência em 

tempo integral(21). O acompanhante é, assim, um agente de promoção da saúde que, 
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junto à equipe multiprofissional, pode auxiliar na prevenção de acidentes e proporcionar 

uma estadia hospitalar mais segura para o idoso. 

   O controle da inquietação foi um indicador significante nos pacientes que 

apresentaram dificuldade para andar. Quanto a isso, a literatura sugere que esse sintoma 

seja tratado preferencialmente de maneira não farmacológica, ao considerar o risco 

acrescido de quedas pelo uso de múltiplos fármacos(22). O enfermeiro deve educar o 

paciente quanto às técnicas de relaxamento, controle da respiração, manutenção da 

concentração e, apenas em último caso, administrar o medicamento prescrito(22). 

A utilização de ações seguras, durante a transferência da cama, cadeira comum ou 

com rodas, se mostrou estatisticamente significante quanto à dificuldade de andar 

apresentada pelo paciente. Sobre isso, o Ministério da Saúde (MS) adverte que os 

pacientes no aguardo de transferência para realização de exames ou cirurgias devem 

estar sempre acompanhados, pois apresentam um alto risco para cair(13).  

Foi verificada a inadequação do uso de tapetes de borracha no piso da 

banheira/boxe do chuveiro, corroborando com outros achados(16). A partir da vivência 

clínica, pode-se atribuir esse acontecimento não à atitude do idoso, mas à ausência 

destes dispositivos antiderrapantes nos boxes de banheiro da instituição selecionada, o 

que reforça a possibilidade de queda durante o banho. 

Os idosos utilizavam incorretamente ou não utilizavam o sistema de alarme, em 

grande parte, por desconhecerem a utilidade do aparelho. Esse dispositivo deve ser 

acionado em casos de urgência ou emergência e o seu uso deve ser estimulado em 

paciente com alto risco para quedas. Nesse sentido, o MS considera paciente de alto risco 

aquele que depende de ajuda de terceiros para realizar as atividades básicas da vida 

diária ou que tenha dificuldade para andar e necessite de auxílio(13).  

Com vistas à promoção da saúde e segurança do paciente no âmbito hospitalar, o 

Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), instituído pela Portaria nº 

529/2013, determina ações gerais de caráter preventivo para quedas que devem ser 

adotadas por toda a equipe de saúde, durante a assistência de todos os pacientes, 

independente do risco(13).  

Pacientes com chance de quedas e comportamento de risco para o evento devem 

ser, preferivelmente, sensibilizados quanto à necessidade e importância de prevenir a 

ocorrência do incidente durante a internação. Outras medidas abrangem orientar o 

paciente a se levantar apenas com ajuda de acompanhante ou profissional, programar 

horário para levá-lo ao banheiro, se possível; alertar sobre a necessidade do uso de 

dispositivos e alocá-los de maneira a não comprometer a mobilidade do paciente; 

orientar sobre o uso de aparelho corretivo de visão e/ou audição e alocar o paciente com 

risco de queda próximo ao posto de enfermagem. Constituem intervenções de 

enfermagem com potencial preventivo e devem ser priorizadas na assistência ao idoso 
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durante a internação, porquanto sua condição fisiológica e clínica, fatores não 

modificáveis, já oferecem risco suficiente para a ocorrência do evento(13, 22). 

A consciência e as atitudes dos profissionais de saúde em relação às quedas são 

essenciais para aumentar as iniciativas de instalar serviços apropriados para prevenir e 

cuidar das quedas na velhice. É preciso, desse modo, assegurar que a intervenção seja 

planejada para atender às necessidades, preferências e habilidades das pessoas às quais 

se destina(15).  

No sentido de direcionar as ações da equipe de enfermagem para favorecer, 

especificamente, o comportamento de prevenção de quedas, revisões sistemáticas e 

estudos experimentais ainda recomendam: oferecer ou divulgar intervenções com clareza 

de seus benefícios e baseadas nas potencialidades do idoso e não em suas fragilidades; 

incentivar atitudes proativas mediante o estímulo positivo, a aprovação e o apoio com o 

intuito de originar, neste paciente, autoconfiança para gerenciar suas próprias 

necessidades(24-25-26).  

Para tanto, devem-se oferecer intervenções que incrementem a força e o equilíbrio 

e favoreçam a prática do comportamento preventivo e estimulem sua independência, 

tudo isso em um ambiente agradável e sociável, dentro do possível, no contexto da 

internação hospitalar(15). 

 

CONCLUSÃO 

Foi possível constatar, o comportamento de prevenção de quedas praticado pelo 

idoso durante a internação hospitalar é de corresponsabilidade por parte de seu 

acompanhante e da equipe de enfermagem. A instituição deve fornecer um ambiente 

favorável e subsídios arquitetônicos e de material e equipamentos no sentido de propiciar 

a execução da prevenção deste evento adverso pelo idoso, de forma independente. 

O presente estudo propôs a avaliação de vinte indicadores, dos quais, a solicitação 

de auxílio para deambular apresentou significância estatística com a queda nos últimos 

seis meses, do mesmo modo que o controle da inquietação e o uso de ações seguras 

durante a transferência associaram-se com a dificuldade para andar. Foi observado 

comportamento inadequado quanto ao uso de material antiderrapante durante o banho e 

o uso do sistema de alarme por parte dos idosos, o que intensifica a necessidade de 

investimentos institucionais e intervenções educativas nesse sentido. 

Torna-se fundamental a formação e capacitação do enfermeiro quanto às medidas 

de segurança do paciente, com enfoque na prevenção de quedas e incentivo ao 

comportamento seguro por parte dos pacientes. Ações reconhecidamente comprovadas 

para promover e manter novos comportamentos preventivos com maior autonomia do 

paciente e que atendam às necessidades pessoais do idoso são fortemente 

recomendadas. 
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O estudo conseguiu atingir o objetivo de verificar o comportamento de prevenção 

de quedas nos idosos e apontou condutas que devem demandar maior atenção por parte 

da equipe de saúde. Quanto a isso, os resultados deste estudo são limitados por sua 

proposta e por seu desenho transversal e, assim, não geram evidência forte o suficiente 

para basear um processo de tomada de decisão clínica. Apresentou restrição também 

pelo tamanho amostral e pela delimitação do local da pesquisa.  

Por tudo isso, pesquisas experimentais e revisões sistemáticas ou metanálises 

adequadas para gerar fortes evidências sobre ações de promoção da segurança do 

paciente, no que tange à saúde do idoso, devem ser politicamente estimuladas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabe-se que o conhecimento dos fatores de risco para a ocorrência de 

quedas é fundamental no incentivo de medidas preventivas específicas, com a 

finalidade de minimizar a prevalência do evento, bem como a incidência de novos 

casos e promover a segurança do paciente durante todo o período de internamento. 

Neste sentido, conclui-se que este estudo conseguiu atingir os objetivos de 

caracterizar os fatores de risco de quedas em idosos internados em ambiente 

hospitalar e verificar o comportamento de prevenção de quedas nesses idosos, além 

de indicar condutas que devem demandar maior atenção por parte da equipe de 

saúde. 

Mediante os resultados dessa pesquisa, constatou-se que a fadiga e o uso de 

antiagregante plaquetário apresentaram associação com a ocorrência de quedas 

nos últimos meses e que hipertensão, necessidade de ajuda para deambular, 

limitação de ABVD, limitação do andar, presença de dor, uso de insulina e 

mobilidade ou marcha prejudicada associaram-se com a dificuldade para andar do 

idoso. Com isso, considerando-se essas características e sua recorrência 

predominante em idosos com maior incidência de quedas, gerou-se a hipótese de 

que esses fatores de risco apresentam as associações mais relevantes para o risco 

de cair nos idosos internados em ambiente hospitalar. 

Este estudo propôs também a avaliação de vinte indicadores, dos quais, a 

solicitação de auxílio para deambular apresentou significância estatística com a 

queda nos últimos seis meses, do mesmo modo que o controle da inquietação e o 

uso de ações seguras durante a transferência associaram-se com a dificuldade para 

andar. Foi observado comportamento inadequado quanto ao uso de material 

antiderrapante durante o banho e o uso do sistema de alarme por parte dos idosos, 

o que intensifica a necessidade de investimentos institucionais e intervenções 

educativas nesse sentido. 

Nessa perspectiva, constatou-se que o comportamento de prevenção de 

quedas praticado pelo idoso durante a internação hospitalar é de 

corresponsabilidade de seu acompanhante, da equipe de enfermagem e da própria 

instituição, a qual deve proporcionar um ambiente favorável, além de material e 

equipamentos adequados a fim de prevenir a ocorrência deste evento adverso pelo 

idoso. 
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Portanto, torna-se fundamental a formação e capacitação do enfermeiro 

quanto às medidas de segurança do paciente com enfoque na prevenção de quedas 

e incentivo à implementação de ações capazes de promover o comportamento 

seguro por parte dos pacientes, de modo que conceda maior autonomia ao idoso 

durante a internação. 

Como fatores limitantes, destacam-se o delineamento transversal, pois não 

possibilita o estabelecimento de relações causais entre os fatores de risco 

explorados e as quedas, e as restrições pelo tamanho amostral, pela delimitação do 

local e tempo da pesquisa. Dessa forma, acredita-se serem necessárias outras 

investigações que associem os diferentes fatores de risco, perfil sociodemográfico e 

outros sintomas clínicos específicos, no intuito de oferecer um quantitativo maior de 

dados e possibilitar outras inferências.  

Verificou-se também, a necessidade de ampliar a produção científica no 

âmbito dos Resultados de Enfermagem, a fim de contribuir para a elaboração e 

implementação de ações preventivas para que se possa promover a hospitalização 

segura.  

Neste contexto, estudos longitudinais e pesquisas experimentais podem ser 

desenvolvidas com intuito de analisar as hipóteses instituídas nesta pesquisa, bem 

como as revisões sistemáticas ou metanálises adequadas tornam-se necessárias 

para gerar fortes evidências sobre ações de promoção da segurança do paciente, no 

que tange a saúde do idoso hospitalizado. 
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APÊNDICE A– Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Esclarecimentos 
 

Este é um convite para o senhor participar da pesquisa “Risco de quedas 

em idosos internados em ambiente hospitalar”, coordenada pela Prof.ª Dr.ª 

Allyne Fortes Vitor, Professora Adjunta II do Departamento de Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esta pesquisa faz parte de um estudo 

maior: “Validação de instrumento de avaliação do estado de saúde e gestão de 

evento adverso não-farmacológico no ambiente hospitalar”. Sua participação é 

voluntária, o que significa que o senhor poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

Esta pesquisa tem como objetivo: analisar o estado de saúde e os possíveis 

fatores de risco para quedas que acometem principalmente os pacientes (idosos) 

internados em ambiente hospitalar. Por isso, o estudo destina-se a promover uma 

melhor avaliação do estado de saúde, identificação dos riscos e a construção de 

estratégias para a prevenção desses acontecimentos não desejáveis durante seu 

processo de internação. 

Caso decida aceitar o convite, o senhor será submetido ao(s) seguinte(s) 

procedimentos: responderá a uma entrevista baseada em um questionário o qual 

almeja reunir informações importantes para análise da situação de saúde. Ela é 

constituída de dados pessoais, dados relacionados aos hábitos de vida, ao seu 

estado de saúde, às mudanças causadas pela internação e tratamento, à avaliação 

do equilíbrio e da marcha por meio da Escala de Tinetti e à aplicação de uma escala 

baseada no resultado de enfermagem da NOC. Será feito um breve exame físico, 

abordando aspectos como: o seu estado geral, os sinais vitais, as medidas 

antropométricas e uma avaliação de sua saúde, por meio do exame de olhos, 

ouvidos, boca, coração, pulmão, abdome, membros inferiores e superiores e as 

condições clínicas de cada cliente. 
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Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos e podem estar 

relacionados a algum tipo de constrangimento, que serão minimizados pelo cuidado 

que teremos ao realizar a pesquisa. O senhor não estará recebendo nenhum 

benefício diretamente, no entanto, com esta pesquisa, estará cooperando para 

melhorar a qualidade do cuidado e assistência prestada pela equipe de 

enfermagem. 

Com relação às informações obtidas, seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos 

resultados, como em congressos ou publicações científicas, será feita de forma a 

não identificar os voluntários. Se o senhor tiver algum gasto que seja devido à sua 

participação na pesquisa, será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se o 

senhor sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito 

à indenização. 

O senhor ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que tiver, a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a professora Allyne 

Fortes Vitor no telefone (84) 3215-3615 ou pelo endereço Campus Universitário, 

S/N. Bairro: Lagoa Nova. Natal/RN, Brasil, CEP 59072-970. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com o senhor e a 

outra com o pesquisador responsável, Allyne Fortes Vitor. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido: 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e como os dados 

serão coletados nesta pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa “Risco de quedas em idosos internados em 

ambiente hospitalar”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas 

em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado  me identifique. 

 

Natal, __ de _____________ de 2012   

Participante da pesquisa: _____________________________________ 

Responsável pela coleta: _____________________________________ 

 

Impressão 

datiloscópica do 

representante 

legal 
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APÊNDICE B- Instrumento de coleta de dados: anamnese 

1) IDENTIFICAÇÃO – Participante: Data: 

Número do prontuário: Setor\ Enfermaria: 

1.1 Nome(iniciais): 1.2 Idade(anos): 

Raça/cor:(referida) 1. (   ) 

Branco 

2. (   ) 

Pardo 

3. (   )Negro 4. (  ) 

Amarelo 

5. (   ) 

Indígena 

1.3 Sexo: 1.(   ) Feminino   2. (   )Masculino 

1.4 Estado civil: 1.(   ) Com 

companheiro   

2. (   )Sem companheiro 

1.5 Procedência: 1.(   ) Capital/RN    2. (   )Interior/RN   3. (   ) Outros: 

Tipo de moradia: 

Fornecimento de água: (  ) Sim (  ) Não  

Existência de lixões, rios ou córregos nas proximidades da residência: (   

) Sim 

(   ) Não  

1.6 Religião:  1.(   ) Praticante  2. (   ) Não praticante 

1.7 Anos de estudo: 

1.8 Renda familiar(Salários Mínimos): 

1.9 Ocupação\ Profissão: 

1.91 Condições de trabalho: 

1.92 Uso de EPIs (se necessário): 

 

2) DOMÍNIO 1: PROMOÇÃO DA SAÚDE 

2.1 Presença de HAS (   ) 2.12- Presença de DM (   )    2.13 Em uso de Insulina: 

1.(   )Sim  

2.(   )Não 

(   ) Outras doenças crônicas. Quais: 

 

2.2Existe hábito de: 
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2.21(   )Etilismo                               Tipo: Frequência(dias/semana): Tempo(anos): 

2.22(   )Tabagismo Tipo: Frequência(cigarros/dia): Tempo(anos): 

2.23(   ) Uso de droga ilícita Tipo:  

 

3) DOMÍNIO 4: ATIVIDADE/REPOUSO 

5.1 Limitações para realizar quais atividades Básicas da vida diárias (ABVD): 

1.(   ) Subir escada 2.(   ) 

Andar 

3.(   ) Tomar 

banho 

4.(   ) Outra: 

5.2 Sinais e sintomas presentes durante a 

ABVD: 

1.(   ) Cansaço ou 

fadiga 

2.(   ) Falta de 

ar 

3.(   ) Tontura 4.(   ) Dor 5.(   ) Outros:  

 

4) DOMÍNIO 11: SEGURANÇA/ PROTEÇÃO 

12.1-Higiene: 1.( ) Higiene corporal adequada 2. ( ) Higiene corporal deficitária 3. ( ) 
Higiene oral adequada 4. ( ) Higiene oral deficitária  
 
12.2- Dificuldade atual para andar: 1. ( ) Sim 2. ( ) Não  
Justifique: 

12.3 Integridade da pele prejudicada: 1.(   )Sim    2.(   )Não 

12.3 Dificuldade atual para andar 1.(   )Sim 2.(   )Não 

Justifique: 

12.4 Houve alguma queda nos últimos 6 

meses? 

1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

Número de ocorrências: 

Causas: 

12.5 Tonturas/ vertigem ao mudar de posição ou mover pescoço? 1. (   ) 

Sim 

2.(  

)Não 

12.6 Utiliza apoio para andar? 1. (   ) Sim  Qual o tipo? 2. (   ) Não 

12.7 Na sua clínica tem: 1. (   ) Mobílias/ objetos em 

excesso  

2. (   ) Piso 

escorregadio 
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3. (   ) Ambiente pouco iluminado 4. (   ) Outros: 

12.8 História de alergias(   ) Sim        (   )Não      

Há que: (   ) Medicações   (   ) Frutas, quais: 

Reações apresentadas durante os episódios alérgicos: 

12.9 História de asma     (   ) Sim        (   ) Não 

 

5) DOMÍNIO 12: CONFORTO 

13.1 Desconforto/ dor: 1. (   ) Nenhum 2. (   ) Aguda 3. (   ) Crônica 

13.2 Local/Causa:  

13.3 Há quanto tempo? 13.4 Intensidade da dor: 
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APÊNDICE C- Instrumento de coleta de dados: exame físico 

 
PARTICIPANTE: _____ 
EXAME FÍSICO GERAL- ECTOSCOPIA 
 
Consciência:  
Nível de consciência 
(   ) consciente(   ) letárgico(   ) obnubilado(   ) torporoso(   ) comatoso 
Orientação:  
(   ) crono-orientado  (   ) alo-orientado(   ) auto-orientado 
Pele/mucosas:  
Cor:(   ) Sardas   (   ) Nevos   (   ) Vitiligo    (   ) Marcas de nascença                  (   ) 
Angioma    (   ) Equimose ________________ (   )Tatuagem                     (   ) 
Petéquias    (   ) Mácula 
Modificações disseminadas da cor: (   ) Palidez    (   ) Eritema     
(   )Cianose ________________      (   ) Icterícia _____________________    (   ) 
Exantema 
Umidade:(   ) Hidratada    (   ) Desidratada    (   ) Diaforese 
Textura:(   ) Liso e firme com superfície regular 
Edema:(   ) +1 Cacifo discreto    (   ) +2 Cacifo moderado    (   )+3 Cacifo intenso   
(   )+4 Cacifo muito intenso 
Mobilidade:(   ) Elevação fácil da pele    Variação: _________________ 
Turgor:(   ) Pele retorna prontamente    (   ) Pele retorna lentamente 
Lesão:  
Tipo: (   ) Coleção líquida: (   ) Hematoma    (   ) Pústula    (   ) Abcesso    (   ) 
Vesícula    (   ) Bolha/Flictema(   ) Cisto 
(   ) Coleção sólida: (   ) Pápula   (   ) Nódulo    (   ) Tumor    (   ) Placa 
(   ) Lesão por resíduos: (   )Crosta    (   ) Escama 
(   ) Quebra da continuidade: (   ) Fissura    (   ) Erosão    (   ) Úlcera      (   ) 
Escoriação 
(   ) Cicatrização: (   ) Cicatriz    (   ) Cicatriz atrófica           
(   ) Liquenificação    (   ) Queloide 
Localização: _________________________ 
Distribuição:(   ) Anulares   (   ) Confluentes    (   ) Isoladas    (   ) Agrupadas    (   ) 
Serpiginosas    (   ) Em alvo     (   ) Lineares    (   ) Policíclicas     (   ) Zosteriforme 
Tipo morfológico:(    ) Brevilíneo                 (    ) Normolíneo                        (    ) 
Longilíneo 
Movimentação:(   ) Deambula (   ) Deambula com ajuda(   ) Claudica  (   ) Não 
deambula motivo: _____________________ 
Sinais Vitais:Pressão arterial:____________mmHgPulso:___________ p/min  
Respiração:___________rpm  T:____ºC 
Circunferência mdo braço: _______cm     Circunferência do abdome: 
__________cm 
Peso:_________kgAltura:__________cm            IMC:___________ kg/m2 

EXAME DOS SEGMENTOS:  
Exame Neurológico 
Estado Mental:  
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Aparência: Idade aparente:_________________ Forma de vestir: 
______________________ Asseio: ________________Expressão faciais: 
________________     
Contato visual: ________________ 
Atividade motora: (   ) Inquietação   (   ) Hipoatividade     (   ) Maneirismo    (   ) 
Tiques    
(   ) Excesso de gestos    (   ) Mímicas     
Humor: (   ) Tristeza     (   ) Medo     (   ) Desesperança     (   ) Euforia     (   ) 
Ansiedade       (   ) Potencial para suicídio 
Afeto: (   ) Normal    (   ) Constrito     (   ) Embotado    (   ) Plano 
Percepção: (   ) Alucinações    (   ) Ilusões     
Pensamento: a) Processo:(   ) Coerente     (   ) Fuga de ideias    (   ) Pensamento 
rápido    (   ) Tangecialidade  (   ) Circunstancialidade    (   ) Incoerente     (   ) 
Neologismos     (   )Ecolalia    (   ) Trocadilhos     
(   ) Bloqueio do pensamento 
Conteúdo:(   )Obsessões    (   ) Fobias    (   ) Ideias suicidas    (   ) Delírios 
Memória:(   ) Imediata     (   ) Recente     (   ) Remota 
Julgamento:(   ) Adequado    (   ) Inadequado 
Resposta ao teste de Nervos Cranianos: ( A ) Adequada    ( I  ) Inadequada 
(   ) Olfativo(   ) Óptico(   ) Oculomotor, Troclear, Abducente(   ) Trigêmio(   ) Facial 
(   ) Vestibulococlear(   ) Glossofaríngeo, Vago(   ) Acessório(   ) Hipoglosso 
Sistema Motor: 
Função muscular: Tamanho:(   ) Atrofia    (   ) Hipertrofia    (   ) Eutrofia    (   ) 
Simétrico    (   ) Assimétrico 
Força muscular:(   ) Preservada    (   ) Simétrica    (   ) Assimétrica    (   ) Paresia    (   
) Plegia 
Tônus:(   ) Flacidez/ Hipotonia    (   ) Espasticidade    (   ) Rigidez    (   ) Rigidez em 
roda dentada 
Movimentos involuntários:(   ) Ausentes(   ) Contrações faciais  (   ) Fasciculações    (   
) Mioclonias    (   ) Coreia     
(   ) Atetose  (   )Tremores    (   ) Tetania 
Função cerebelar: 
Marcha: (   ) Preservada    (   ) Hemiparesia    (   ) Ataxia    (   ) Parkinsoniana    (   ) 
Tesoura    (   ) Escarvante 
(   ) Anserina    (   ) Perna Curta    (   ) Ébria 
Coordenação/ Equilíbrio: ( A ) Adequada    ( I  ) Inadequada 
(   )  Dedo – nariz    (   ) Calcanhar – joelho    (   )  Prova dos movimentos alternados     
(   ) Dede-dedo    (   ) Teste de Romberg 
Reflexos tendinosos:0= Nenhuma resposta     +1= Diminuído     +2= Médio     +3= 
Mais rápido que a média     +4= Muito rápido 
Profundos: (   ) Bicipital    (   ) Tricipital    (   ) Braquiorradial (   ) Patelar    (   ) Aquileu 
(   ) Clônus 
Superficiais:(   ) Babinski    (   ) Abdominal 
Percepção Sensorial: ( A ) Adequada    ( I  ) Inadequada 
(   ) Sensibilidade tátil    (   ) Sensibilidade térmica    (   ) Sensibilidade dolorosa    (   ) 
Vibração  
(  ) Cinestesia   ( ) Estereognosia (integração de sensação)   (   ) Grafestesia  (   ) 
Discriminação de dois pontos 
Cabeça: Crânio:  
Tamanho e formato:(    ) Normocefalia      (    ) Macrocefalia  (    )     Microcefalia    
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(    ) Outros:_______________________________ 
Couro cabeludo:(    ) Íntegro  (    ) Dor  (    ) Presença de parasitas  (    ) 
Caspa/seborreia(   ) Crostas 
Face:(   ) Simétrica  (   ) Assimétrica  
Olhos: 
(    ) Acuidade visual adequada   (    ) Acuidade visual diminuída  (    ) Uso de 
óculos/lentes  
(    ) Presença de lacrimejamento  (   ) Presença de prurido (   ) Presença de 
secreções    
() Pálpebras edemaciadas (    ) Ptose(   ) Xantelasma    (   ) Exoftalmia (   ) 
Enoftalmia (   ) Outros _______ 
Pupilas:  
Tamanho:(    ) Inalterado   (    )Miose  (   ) Midríase 

 
Simetria:(   ) Isocóricas(    ) Anisocóricas 
Reação à luz:(    ) Fotorreagente   (   ) Sem resposta à luz 
Ouvidos: 
(    ) Acuidade auditiva preservada  (    ) Acuidade auditiva diminuída (    ) Excesso 
de cerume(  ) Otalgia 
( ) Otorreia ___________  (   ) Otorragia 
Nariz:  
Simetria:(    ) Simétrico   (   ) Assimétrico 
Septo:(    ) Central   (    ) Com desvio lateral ______ 
(    ) Presença de obstrução  (    ) Rinorreia__________  (    ) Epistaxe  (    ) 
Alterações do olfato ______________ 
Seios Paranasais:(    ) Dor ____________________ 
Boca: 
Lábios:(   ) Íntegros  (   ) palidez  (   ) cianose   (    ) Queilite   (   ) Lesões 
_________________ 
Dentes e Gengivas:(    ) Arcada dentária completa  (    ) Arcada dentária incompleta  
(    ) Presença cáries   
(    ) Uso de prótese e aparelhos ortodônticos (    ) Gengivas íntegras  (   ) Gengivite  
(   ) Hipertrofia gengival 
Língua:(    ) Rosa e uniforme  (   ) Língua saburrosa  (   ) Língua fissurada   (   ) 
Lesões _____________ 
Cavidade oral:(   ) Mucosa oral integra   (    ) Halitose  (    ) Sialorreia   (   ) 
Aftas/estomatites(    ) Outras alterações 
__________________________________________________________ 
Orofaringe:(   ) Integra     (   ) Vermelho brilhante    (  ) Edemaciada     (   ) Exsudato   
(   ) Dor  
Pescoço: 
Linfonodos:1.(Im) Impalpável (P) palpável  2.(Id) Indolor (D) Doloroso 3.(F) fixo (M) 
móvel 

Direitos Esquerdos 

(1___,2____,3____)Ântero e 
retroauriculares 

(1___,2____,3____)Ântero e 
retroauriculares 
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(1___,2____,3____) Cervical 
(1___,2____,3____) Occipital 
(1___,2____,3____)Submentoniano 
(1___,2____,3____)Submandibular 
(1___,2____,3____)Supraclaviculares 

(1___,2____,3____) Cervical 
(1___,2____,3____) Occipital 
(1___,2____,3____)Submentoniano 
(1___,2____,3____)Submandibular 
(1___,2____,3____)Supraclaviculares 

 
Traqueia:(  ) Central   (   ) Desvio ________________ 
Tireoide:(   ) Inalterada  (   ) Aumentada   (   ) Presença de nódulos  (  ) Dor à 
palpação 
Carótidas:(    ) Pulsos simétricos (    ) Pulsos de baixa amplitude e fracos   (    ) 
Pulsos de alta amplitude e fortes    (   ) presença de sopros 
Jugulares:(   ) Inaparentes quando paciente posicionado sentado   (   ) Estase jugular 
Tórax: 
Caixa Torácica 
Avaliação Respiratória 
Configuração: (    ) Tórax normal   (    ) Tórax escavado  (    ) Tórax carinado/“peito 
de pombo”   (    ) Tórax em barril     
Expansão:(    ) Expansão torácica simétrica  (    ) Expansão torácica diminuída      (    
) Expansão não uniforme 
Frêmito:(    ) Tóraco-vocal presente (    ) diminuído (    ) ausente (   ) presente 
Ressonância vocal:(    ) Preservada    (    ) Broncofonia    (    ) Egofonia    (    
)Pectorilóquia 
Coluna vertebral:(    ) Cifose   (    ) Lordose   (    ) Escoliose        (    ) Normal 
Avaliação pulmonar 
(    ) Ritmo regular    (    ) Ritmo irregular 
(    ) Murmúrio Vesicular Preservado (    ) Murmúrio Vesicular Diminuído 
__________________ 
(    ) Murmúrio Vesicular Abolido _____________________  
(    ) Murmúrio Vesicular Aumentado ____________________________ 
(  ) Ruídos Adventícios    (    ) Crepitações _______________________     
(    ) Sibilos _____________________ (    ) Estridor 
Avaliação cardíaca 
(    ) Visualização de Pulsações ________________  (    ) Abaulamentos    (    ) 
Retrações 
(    )  Frêmito cardíaco    (    ) Ictus cordis _____________________ 
Ausculta cardíaca: (    ) Focoaórtico    (    ) Pulmonar    (    )  Ponto de Erb(    ) 
Tricúspide    (    ) Mitral 
(    ) B1    (    ) B2    (    ) B3    (    ) B4    (    ) Desdobradamento de B2 
(    ) Ritmo regular    (    ) Ritmo irregular  (     ) Batimentos Normofonéticos–BNF 
(    ) Sopro 
Intensidade:Grau (1-6) ______ 
Localização: _______________________ Irradiação: _____________________ 
Mamas: (    ) Sem alterações   (   ) Simétricas     (   ) Presença de secreções 
(  ) Presença de nódulos palpáveis   Localização: __________________ Tamanho: 
__________cm 
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Linfonodos:1.(Im) Impalpável (P) palpável  2.(Id) Indolor (D) Doloroso 3.(F) fixo (M) 
móvel 

Direitos Esquerdos 

(1___,2____,3____) Axilares 
(1___,2____,3____) Infraclaviculares 
(1___,2____,3____) Subescapulares 
(1___,2____,3____) Peitorais 
(1___,2____,3____) Paraesternal 

(1___,2____,3____) Axilares 
(1___,2____,3____) Infraclaviculares 
(1___,2____,3____) Subescapulares 
(1___,2____,3____) Peitorais 
(1___,2____,3____) Paraesternal 

Abdome 
Forma:(    ) plano    (    )globoso(    )em avental(    )batráquio(    ) escafoide    (    ) 
protuso 
Simetria: (    ) abaulamento    (    ) visualização de massa    (    ) hérnia 
(    ) Visualização de Pulsações _____________________________ 
(    ) Sinal de Cullen(    ) Sinal de Grey-Turner 
( ) Ruídos intestinais normoativos(    ) Ruídos intestinais hipoativos    (    ) Ruídos 
intestinais  hiperativos   (    ) Ruídos vasculares    (    ) Sopro ______________    (    ) 
Frêmitos vasculares 
(    ) Vascolejo gástrico(    ) Borborigmos 
Sons percutidos: (    ) Timpanismo     (    ) Macicez    (    ) Piparote 
Hepatimetria: _________ cm acima da cicatriz umbilical 
Superficial: (    ) sensibilidade   (    )tensão abdominal    (    )presença de herniações 
Profunda:(    ) massas tumorais 
Visceromegalias ______________________ 
(    ) Sinal de Blumberg(    ) Sinal de Murphy(    ) Sinal de psoas(    )Sinal de 
obturador(    ) Sinal de Gersuny(    ) Sinal de GiordanoSinal de GiordanoRosving 
Membros superiores e inferiores: 
(    ) Normal    (    ) Plegia  (    ) Paresia   (    ) Parestesia (  ) Pele, pelos e unhas 
normais    
(    ) Pulsos periféricos palpáveis   (   ) Presença de edema  (    )Musculatura 
eutrófica  (    )  Musculatura hipotrófica    
(    ) Musculatura hipertrófica   (   ) Rede venosa preservada  (    ) Presença de 
varizes   (    ) Veias varicosas 
(    ) Coordenação motora 
 
Ass. do Examinador:____________________________ 
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APÊNDICE D- Instrumento de coleta de dados: dados clínicos do prontuário 

Paciente: 

Leito: 

EXAMES LABORATORIAIS Valores encontrados Valores de referência 

Hemoglobina (Hg)   

Hematócrito (Ht)   

Plaquetas   

TP (tempo de protrombina)   

TAP (tempo de atividade de 
protrombina) 

  

Leucócito totais   

Neutrófilos   

Linfócitos   

 

Medicações em uso (vide prontuário, última prescrição médica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outras medicações/ uso domiciliar (trazidas pelo paciente) 
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APÊNDICE E- Instrumento de coleta de dados: Check-list dos fatores de risco da 
NANDA-I 

Diagnóstico de Enfermagem: Risco de Quedas 

Fatores de risco: 

Ambientais: 

( ) Ambiente com móveis e objetos em 
excesso 

( ) Imobilização 

( ) Ausência de material 
antiderrapante na banheira 

( ) Pouca iluminação 

( ) Ausência de material 
antiderrapante no Box do chuveiro 

( ) Quarto não familiar 

( ) Condições climáticas (p. ex., pisos 
molhados, gelo) 

( ) Tapetes espelhados pelo chão 

Cognitivos: 

( ) Estado mental diminuído 

Em adultos: 

( ) História de quedas ( ) Prótese de membro inferior 

( ) Idade acima de 65 anos ( ) Uso de cadeira de rodas 

( ) Morar sozinho ( ) Uso de dispositivos auxiliares (p. 
ex., andador, bengala) 

Fisiológicos: 

( ) Anemias ( ) Hipotensão ortostática 

( ) Artrite ( ) Incontinência 

( ) Condições pós-operatórias ( ) Mobilidade física prejudicada 

( ) Déficits proprioceptivos ( ) Mudanças na taxa de açúcar após 
as refeições 

( ) Diarreia ( ) Neoplasias (p. ex., 
fadiga/mobilidade limitada) 

( ) Dificuldade na marcha ( ) Neuropatia 

( ) Dificuldades auditivas ( ) Presença de doença aguda 

( ) Dificuldades Visuais ( ) Problema nos pés 

( ) Doença vascular ( ) Urgência urinária 

( ) Equilíbrio prejudicado ( ) Vertigem ao estender o pescoço 

( ) Falta de sono ( ) Vertigem ao virar o pescoço 

( ) Força diminuída nas extremidades 
inferiores 

 

 

Medicamentos: 

( ) Agentes ansiolíticos ( ) Inibidores da ECA (enzima 
conversora da angiotensina)  

( ) Agentes anti-hipertensivos ( ) Narcóticos/opiáceos 

( ) Antidepressivos tricíclicos ( ) Tranquilizantes 

( ) Diuréticos ( ) Uso de álcool 

( ) Hipnóticos  
 

História do Paciente 
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ANEXO A- Instrumento de coleta de dados: Mini Mental Status Exam 

 

1. Orientação (1 ponto por cada resposta correta)  

Em que ano estamos? _____  

Em que mês estamos? _____  

Em que dia do mês estamos? _____  

Em que dia da semana estamos? _____  

Em que estação do ano estamos? _____  

Nota:____  

Em que país estamos? _____  

Em que distrito vive? _____  

Em que terra vive? _____  

Em que casa estamos? _____  

Em que andar estamos? _____  

Nota:____  

2. Retenção (contar 1 ponto por cada palavra corretamente repetida)  

“Vou dizer três palavras. Queria que as repetisse, mas só depois de eu as dizer 
todas. Procure ficar a sabê-las de cor".  

Pera _____  

Gato _____  

Bola _____  

Nota:____  

3. Atenção e Cálculo (1 ponto por cada resposta correta)  

"Agora lhe peço que me diga quantos são 30 menos 3 e depois ao número 
encontrado volte a tirar 3 e repita assim até eu lhe dizer para parar".  

27_ 24_ 21 _ 18_ 15_  

Nota:____  

4. Evocação (1 ponto por cada resposta correta.)  

"Veja se consegue dizer as três palavras que pedi há pouco para decorar".  

Pera ______  
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Gato ______  

Bola ______  

Nota:____  

5. Linguagem (1 ponto por cada resposta correta)  

a. "Como se chama isto? Mostrar os objetos:  

Relógio ____  

Lápis______  

Nota:____  

b. "Repita a frase que eu vou dizer: O rato roeu a rolha."  

Nota:____  

c. "Quando eu lhe der esta folha de papel, pegue nela com a mão direita, dobre-a ao 
meio e 

ponha-a sobre a mesa."; dar a folha segurando com as duas mãos.  

Pega com a mão direita____  

Dobra ao meio ____  

Coloca onde deve____  

Nota:____  

d. "Leia o que está neste cartão e faça o que lá se diz.". Mostrar um cartão com a 
frase bem legível "Feche os olhos."; sendo analfabeto lê-se a frase.  

Fechou os olhos____  Nota:____  

e. Escreva uma frase inteira aqui. Deve conter sujeito, verbo, e fazer sentido; os 
erros  gramaticais não prejudicam a pontuação.  

Frase:  

Nota:____  

6. Habilidade Construtiva (1 ponto pela cópia correta.)  

Deve copiar um desenho. Dois pentágonos parcialmente sobrepostos; cada um deve 
ficar com cinco lados, dois dos quais intersectados. Não valorizar tremor ou rotação. 

Cópia:  

 Nota:____  

TOTAL (Máximo 30 pontos):____  
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ANEXO B- Carta de aprovação no Comitê de Ética da Pesquisa 
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ANEXO C- Instrumento de coleta: Escala de avaliação do equilíbrio e marcha de 

Tinetti 

1) Equilíbrio sentado: (  ) Inclina-se ou desliza na cadeira  (  ) Estável, seguro 

2) Levanta-se da cadeira: 
(  ) Incapaz sem ajuda(  ) Capaz, usa membros superiores para auxiliar (  ) Capaz 
sem usar membros superiores 

3) Tentativas para se levantar: 
(  ) Incapaz sem ajuda  (  ) Capaz, requer mais de uma tentativa (  ) Capaz de se 
levantar, uma tentativa 

4) Equilíbrio de pé imediato: (primeiros 5 segundos) 
(  ) Instável (cambaleia, move os pés, oscila o tronco)    (  ) Estável, mas usa 
dispositivo de auxílio à marcha 
(  ) Estável sem dispositivo de auxílio 

5) Equilíbrio de pé:  
(  ) Instável (  ) Instável, mas aumenta a base de suporte (entre os calcanhares> 10 
cm de afastamento) e usa dispositivo de auxílio 
(  ) Diminuição da base sem dispositivo de auxílio 

6) Desequilíbrio no esterno 
(sujeito na posição de pé com os pés o mais próximo possível, o examinador 
empurra suavemente o sujeito na altura do esterno com a palma da mão três vezes 
seguidas: 
(  ) Começa a cair   (  ) Cambaleia, se agarra e se segura em si mesmo  (  ) Estável 

7) Olhos fechados:  
(  ) Instável (  ) Estável 

8) Girar 360°:  
(  ) Instabilidade (se agarra, cambaleia) (  ) Passos descontinuados (  ) Continuidade 

9) Sentar-se: 
(  ) Inseguro (não avalia bem a distância, cai na cadeira) (  ) Usa os braços ou não 
tem movimentos suaves 
(  ) Seguro, movimentos suave 
Escore de equilíbrio: ______ 

2.2 Teste de Marcha 
(Instruções: Sujeito de pé com o examinador, caminha num corredor ou na sala, 
primeiro no seu ritmo usual e, em seguida, rápido, porém muito seguro, com os 
dispositivos de auxílio à marcha usuais): 

1) Iniciação da marcha: 
(  ) Imediato e após o comando “Vá.”  (  ) Sem hesitação 

2) Comprimento e altura do passo: 
a) Perna D em balanceio: 
(  ) Não passa o membro E  (  ) Passa o membro E (  ) Pé D não se afasta 
completamente do solo com o passo 
(  ) Pé D se afasta completamente do solo 
b) Perna E em balanceio 
(  ) Não passa o membro D (  ) Passa o membro D (  ) Pé E não se afasta 
completamente do solo com o passo 
(  ) Pé E se afasta completamente do solo 

3) Simetria do passo:  
(  ) Passos D e E desiguais (  ) Passos D e E parecem iguais 

4) Continuidade do passo: 
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(  ) Parada ou descontinuidade entre os passos  (  ) Passos parecem contínuos 

5) Desvio da linha reta (distância aproximada de 3 m X 30 cm): 
(  ) Desvio marcado (  ) Desvio leve e moderado ou usa dispositivo de auxílio à 
marcha (  ) Caminha em linha reta sem dispositivo de auxílio 

6) Tronco:  
(  ) Oscilação marcada ou usa dispositivo de auxílio à marcha 
(  ) Sem oscilação, mas com flexão de joelhos ou dor lombar ou afasta os braços 
enquanto anda 
(  ) Sem oscilação, sem flexão, sem uso dos braços ou de dispositivo de auxílio à 
marcha 

7) Base de apoio:  
(  ) Calcanhares afastados 
(  ) Calcanhares quase se tocando durante a marcha 
Escore de marcha: ______ 
Escore Total ______ 
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ANEXO D- Instrumento de coleta de dados: escala NOC 

Comportamento de Prevenção de Quedas 

Domínio: Conhecimento e Comportamento de Saúde (IV) 

Classe: Controle de riscos e segurança (T) 

Definição: condutas do indivíduo para eliminar ou minimizar fatores de risco 
modificáveis propensores de quedas 

Escala: 1-Não adequado; 2-Levemente adequado; 3-Moderadamente adequado; 4-
Substancialmente adequado; 5-Completamente adequado 

Utiliza corretamente mecanismos auxiliares para deambular 

Definição Constitutiva Utiliza de forma correta o mecanismo auxiliar como 
andador, bengala, muleta ou bastão durante a 
deambulação 

Avaliação □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Definição Operacional Magnitude da definição operacional 

Perguntar ao paciente se 
ele: 

Utiliza quando vai 
deambular: andador, 
bengala, muleta ou 
bastão; 

Perguntar ao paciente se 
ele segue as seguintes 
recomendações: 

Mantém o apoio da mão 
aproximadamente na 
altura do trocânter maior; 

Observa as condições de 
integridade do andador, 
cadeira de roda, bengala, 
muleta ou bastão antes de 
usá-los. 

1 Necessita, mas não utiliza mecanismos auxiliares 
durante a deambulação 

2 Necessita e utiliza os mecanismos auxiliares durante 
a deambulação, mas não segue as recomendações 

3 Necessita e utiliza os mecanismos auxiliares durante 
a deambulação, e segue uma recomendação 

4 Necessita e utiliza os mecanismos auxiliares durante 
a deambulação, e segue até três recomendações 

5 Necessita e utiliza os mecanismos auxiliares durante 
a deambulação, e segue todas as recomendações 

Solicita auxílio físico para si 

Definição Constitutiva Solicita ajuda de familiares, amigos, cuidadores ou 
profissionais na execução das tarefas consideradas por 
si arriscadas para a ocorrência de quedas 

Avaliação □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 
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Definição Operacional Magnitude da definição operacional 

Questionar o paciente se 
ele executa as seguintes 
ações de auxílio pessoal: 

Solicita ajuda para 
alcançar objetos altos ou 
baixos; 

Solicita ajuda para atender 
ao telefone quando 
distante; 

Solicita ajuda para 
deambular quando se 
julga limitado para isso; 

Solicita ajuda para vestir-
se ou despir-se quando se 
julga limitado para isso. 

1 Não executa qualquer uma das ações de solicitação 
de auxílio pessoal 

2 Executa uma das ações de solicitação de auxílio 
pessoal 

3 Executa duas ações de solicitação de auxílio pessoal 

4 Executa três ações de solicitação de auxílio pessoal 

5 Executa todas as ações de solicitação de auxílio 
pessoal 

Faz uso de barreiras para prevenir quedas durante a permanência na cama 

Definição Constitutiva Utiliza barreiras seguras para prevenir quedas durante a 
permanência na cama 

Avaliação □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Definição Operacional Magnitude da definição operacional 

Perguntar ao paciente ou 
observar se ele segue as 
seguintes recomendações: 

Levanta as grades da 
cama ou solicita que 
sejam levantadas antes de 
dormir; 

Verifica se as grades 
estão bem encaixadas; 

Utiliza proteção na 
cabeceira; 

Utiliza proteção na 
peseira. 

1 Não executa as recomendações para colocação de 
barreiras para prevenir quedas 

2 Executa uma das recomendações para colocação de 
barreiras para prevenir quedas 

3 Executa duas das recomendações para colocação de 
barreiras para prevenir quedas 

4 Executa três das recomendações para colocação de 
barreiras para prevenir quedas 

5 Executa todas as recomendações para colocação de 
barreiras para prevenir quedas 

Faz uso de corrimãos conforme a necessidade 

Definição Constitutiva Utiliza corrimãos quando sobe ou desce de escada, 
rampa ou durante uma mudança no nível do solo 
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Avaliação □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Definição Operacional Magnitude da definição operacional 

Perguntar ao paciente ao 
encaminhá-lo com auxílio 
até escada/rampa/degrau 
isolado que tenha 
corrimão e observar se: 

Utiliza corrimão para subir 
escada; 

Utiliza corrimão para 
descer escada; 

Utiliza corrimão para subir 
rampa; 

Utiliza corrimão para 
descer rampa; 

Utiliza corrimão para subir 
degrau isolado;  

Utiliza corrimão para 
descer degrau isolado. 

1 Não utiliza corrimãos nas atividades observadas 

2 Utiliza corrimão apenas para subir escada 

3 Utiliza corrimão para subir escada; para descer 
escada, mas não utiliza corrimão para subir rampa, 
para descer rampa, para subir degrau isolado, para 
descer degrau isolado 

4 Utiliza corrimão para subir escada; para descer 
escada, para subir rampa, para descer rampa, mas 
não utiliza corrimão para subir degrau isolado, para 
descer degrau isolado 

5 Utiliza corrimão para subir escada; para descer 
escada, para subir rampa, para descer rampa, para 
subir degrau isolado, para descer degrau isolado 

Mantém o ambiente livre de acúmulo de objetos e obstáculos e líquidos no piso 

Definição Constitutiva Mantém o ambiente livre de obstáculos e objetos soltos 
ou mal ordenados e o piso livre de líquidos, mantendo o 
ambiente seguro 

Avaliação □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Definição Operacional Magnitude da definição operacional 

Observar se o paciente 
segue as seguintes 
recomendações: 

Evita o acúmulo de 
objetos pequenos no piso 
(calçados, roupas, 
alimentos, livros, copos, 
outros objetos); 

Elimina mobiliários das 
vias de circulação 
(cadeiras, mesas); 

Mantém móveis 

1 Não executa as recomendações para eliminar o 
acúmulo de objetos e obstáculos no ambiente e o 
piso livre de líquidos 

2 Executa uma das recomendações para eliminar o 
acúmulo de objetos e obstáculos no ambiente e o 
piso livre de líquidos 

3 Executa, no máximo, duas das recomendações para 
eliminar o acúmulo de objetos e obstáculos no 
ambiente e o piso livre de líquidos 

4 Executa, no máximo, três das recomendações para 
eliminar o acúmulo de objetos e obstáculos no 
ambiente e o piso livre de líquidos 
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ordenados; 

Mantém o ambiente sem 
grande quantidade de 
objetos ou móveis; 

Por conta própria ou com 
auxílio, mantém o piso 
livre de líquidos. 

5 Executa todas as recomendações para eliminar o 
acúmulo de objetos e obstáculos no ambiente e o 
piso livre de líquidos 

Utiliza adequadamente banquinho e escada 

Definição Constitutiva Sobe e desce de banquinho da cama ou escada 
lentamente, um degrau por vez, com concentração, 
apoiando todo o pé no degrau, sem desviar a atenção 
para alcançar objetos 

Avaliação □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Definição Operacional Magnitude da definição operacional 

Encaminhar o paciente 
com auxílio (se 
necessário) ao banquinho 
da cama e/ou escada e 
observar se adota 
recomendações como: 

Sobe e desce os degraus 
lentamente; 

Sobe e desce apoiando 
todo o pé no degrau; 

Sobe e desce um degrau 
por vez; 

Não tenta apanhar objetos 
enquanto está subindo ou 
descendo os degraus. 

1 Não executa nenhuma das recomendações para 
utilização adequada de banquinhos e escadas 

2 Executa uma das recomendações para utilização 
adequada de banquinhos e escadas 

3 Executa duas das recomendações para utilização 
adequada de banquinhos e escadas 

4 Executa três das recomendações para utilização 
adequada de banquinhos e escadas 

5 Executa todas as recomendações para utilização 
adequada de banquinhos e escadas 

Utiliza calçado adequado para prevenir quedas 

Definição Constitutiva Sempre que vai deambular, faz uso de calçado fechado, 
com solado antiderrapante, de suporte reforçado no 
calcanhar, com calcanhar de salto baixo, com meia-sola 
mais fina que o calcanhar, sendo flexível e firme, provido 
de mecanismo de amarração por conectores, ajustado na 
largura e comprimento do pé e sem pontos de tensão 

Avaliação □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Definição Operacional Magnitude da definição operacional 
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Observar se o calçado 
mais utilizado pelo 
paciente tem as seguintes 
especificações: 

Fechado; 

Com solado 
antiderrapante; 

Suporte reforçado no 
calcanhar; 

Salto baixo; 

Com meia-sola mais fina 
que o calcanhar; 

É flexível e firme; 

É provido de mecanismo 
de amarração por 
conectores; 

Está ajustado na largura e 
comprimento do pé; 

Não possui pontos de 
tensão. 

1 Não utiliza as especificações do calçado adequado 
para prevenir quedas 

2 Utiliza calçado com, no máximo, duas das 
especificações do calçado adequado para prevenir 
quedas 

3 Utiliza calçado com, no máximo, três das 
especificações do calçado adequado para prevenir 
quedas 

4 Utiliza calçado com, no máximo, quatro das 
especificações do calçado adequado para prevenir 
quedas 

5 Utiliza todas as especificações do calçado adequado 
para prevenir quedas 

Adapta a altura do vaso sanitário conforme a necessidade 

Definição Constitutiva Faz uso de estratégias para adaptar a altura do vaso 
sanitário conforme a sua necessidade, de maneira a 
apoiar por completo os pés no piso ao sentar-se e 
levantar-se do vaso 

Avaliação □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Definição Operacional Magnitude da definição operacional 

Verificar se o paciente 
adota recomendações 
como: 

Utiliza elevação para 
assento sanitário 

Assegura-se que a 
elevação para assento 
sanitário está bem 

1 Não utiliza as recomendações quanto à elevação do 
assento sanitário 

2 Utiliza uma das recomendações quanto à elevação 
do assento sanitário 

3 Utiliza duas das recomendações quanto à elevação 
do assento sanitário 

4 Utiliza todas as recomendações quanto à elevação 
do assento sanitário 
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encaixada 

Assegura-se que a 
elevação para assento 
sanitário é suficiente para 
sentar-se/levantar-se com 
segurança 

Ou  

Utiliza vaso sanitário fixo 
adequado à sua altura. 

5 Utiliza vaso sanitário fixo adequado à sua altura 

Utiliza adequadamente cadeiras 

Definição Constitutiva Utiliza cadeiras ou poltronas apenas para sentar, e opta 
por aquelas que possuem braços e que facilitem os atos 
de sentar-se e levantar-se 

Avaliação □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Definição Operacional Magnitude da definição operacional 

Observar se o paciente 
adota recomendações: 

Evita utilizar cadeiras 
demasiadamente baixas/ 
altas; 

Encosta as pernas na 
borda da cadeira ao 
sentar-se; 

1 Não executa nenhuma das recomendações para 
utilização adequada de cadeiras 

2 Executa, no máximo, duas das recomendações para 
utilização adequada de cadeiras 

3 Executa, no máximo, quatro das recomendações 
para utilização adequada de cadeiras 

4 Executa, no máximo, seis das recomendações para 
utilização adequada de cadeiras 
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Apoia as mãos no encosto 
lateral ao sentar-se ou 
levantar-se; 

Apoia as mãos no encosto 
lateral ao sentar-se ou 
levantar-se; 

Apoia os pés no piso ao 
levantar-se; 

Senta-se na borda da 
cadeira para levantar-se; 

Apoia as mãos no apoio 
lateral 

Levanta devagar 

Utiliza cadeira apenas 
para sentar-se/levantar-se 

5 Executa todas as recomendações para utilização 
adequada de cadeiras 

Utiliza adequadamente a cama 

Definição Constitutiva Emprega ações que visam reduzir o risco de quedas 
quando está deitado, quando muda de posição na cama, 
quando vai deitar-se ou levantar-se dela 

Avaliação □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Definição Operacional Magnitude da definição operacional 

Observar se o paciente 
adota as seguintes 
recomendações: 

Certifica-se de que a cama 
está em uma posição 
baixa para deitar-
se/levantar-se; 

Certifica-se de que a cama 
está com os freios 

1 Não executa nenhuma das recomendações para 
utilização adequada da cama 

2 Executa, no máximo, duas das recomendações para 
utilização adequada da cama 

3 Executa, no máximo, três das recomendações para 
utilização adequada da cama 

4 Executa, no máximo, cinco das recomendações para 
utilização adequada da cama 
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travados para deitar-
se/levantar-se; 

Utiliza as grades, 
travesseiros ou rolos na 
cama quando julga 
necessário; 

Mantém a cama numa 
posição que, quando 
sentado, consiga tocar os 
pés no piso ou na escada 
próxima à cama; 

Mantém a cama à altura 
de seus joelhos quando 
em pé; 

Quando permitido, 
conserva a cabeceira alta 
(para minimizar a queda 
repentina da pressão 
arterial); 

Utiliza colchão com altura 
inferior a 50 centímetros. 

5 Executa todas as recomendações para utilização 
adequada da cama 

Utiliza adequadamente tapetes de borracha no piso da banheira/boxe do 
chuveiro 

Definição Constitutiva Utiliza tapetes de borracha no piso da banheira ou no 
piso do chuveiro enquanto toma banho e os prende ao 
piso ou pendura em suportes quando não estão em uso 
para prevenir deslizes ou tropeços. 

Avaliação □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Definição Operacional Magnitude da definição operacional 

Perguntar ao paciente se 
ele: 

Utiliza tapetes de borracha 
na banheira ou no piso do 
boxe do chuveiro e 

Prende ao piso ou 
pendura em suportes 
quando a banheira ou 
chuveiro não está em uso 

1 Não utiliza tapetes de borracha no piso da banheira 
ou no piso do boxe do chuveiro 

2 Utiliza, quando lembra, tapetes de borracha no piso 
da banheira ou no piso do boxe do chuveiro, mas não 
os prende ao piso ou pendura em suportes quando a 
banheira ou chuveiro não está em uso 

3 Utiliza, quando lembra, tapetes de borracha no piso 
da banheira ou no piso do boxe do chuveiro e, às 
vezes os prende ao piso ou pendura em suportes 
quando a banheira ou chuveiro não está em uso 
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 4 Utiliza, quando lembra, tapetes de borracha no piso 
da banheira ou no piso do boxe do chuveiro e 
sempre os prende ao piso ou pendura em suportes 
quando a banheira ou chuveiro não está em uso 

5 Sempre utiliza tapetes de borracha no piso da 
banheira ou no piso do boxe do chuveiro e os prende 
ao piso ou pendura em suportes quando a banheira 
ou chuveiro não está em uso 

 Utiliza, no banheiro, barras de segurança para apoio das mãos 

Definição Constitutiva Utiliza barras de segurança para apoio das mãos antes, 
durante e após o uso de banheira, chuveiro ou vaso 
sanitário 

Avaliação □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Definição Operacional Magnitude da definição operacional 

Observar se o paciente: 

Utiliza barras de 
segurança para entrar na 
banheira ou boxe do 
chuveiro; 

Utiliza barras de 
segurança para sair da 
banheira ou boxe do 
chuveiro; 

Utiliza barras de 
segurança para sentar-se 
no vaso sanitário; 

Utiliza barras de 
segurança para levantar-
se do vaso sanitário; 

Utiliza barras de 
segurança para acionar a 
descarga. 

1 Não utiliza barras de segurança em qualquer das 
situações observadas 

2 Utiliza barras de segurança, no máximo, em duas 
das situações observadas 

3 Utiliza barras de segurança, no máximo,  em três das 
situações observadas 

4 Utiliza barras de segurança, no máximo,  em quatro 
das situações observadas 

5 Utiliza barras de segurança  em todas as situações 
observadas 

Controla a inquietação 

Definição Constitutiva Faz uso de estratégias para controlar ou prevenir a 
inquietação 

Avaliação □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Definição Operacional Magnitude da definição operacional 
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Verificar sinais verbais ou 
não- não verbais de 
inquietação 

E 

Verificar se o paciente faz 
uso de, pelo menos, uma 
das ações de 
relaxamento: 

-Técnica de respiração ou 
relaxamento 

- Atividades de distração 
para focalizar a atenção 
para longe de sensações 
indesejáveis 
- Uso de medicamentos 
para reduzir a inquietação 
conforme prescrito. 

1 Mesmo com o uso de ações de relaxamento ou 
medicamentos, apresenta sinais de inquietação 

2 Somente após o uso de ações de relaxamento e uso 
de medicamento para reduzir a inquietação 
apresenta-se tranquilo 

3 Somente após o uso de atividades de distração e 
técnica de respiração, apresenta-se tranquilo 

4 Somente após uso de técnica de respiração ou 
relaxamento, apresenta-se tranquilo 

5 Apresenta-se tranquilo mesmo sem o uso de ações 
de relaxamento ou medicamentos para reduzir a 
inquietação 

Executa precauções ao tomar medicamentos que aumentam o risco de quedas 

Definição Constitutiva Executa ações que eliminam, minimizam ou compensam 
os efeitos dos medicamentos que aumentam o risco de 
quedas 

Avaliação □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Definição Operacional Magnitude da definição operacional 

Questionar se o paciente: 

Certifica-se de que a cama 
está em uma posição 
baixa para deitar-
se/levantar-se; 

Tenta fazer as tarefas em 
um ritmo mais lento; 

Senta-se e espera um 
pouco (entre 5 e 10 
respirações) antes de 
levantar-se da cama; 

Dorme em cama com 

1 Não executa quaisquer medidas de precaução ao 
tomar medicamentos que aumentam o risco de 
quedas 

2 Executa, no máximo, duas medidas de precaução ao 
tomar medicamentos que aumentam o risco de 
quedas 

3 Executa, no máximo, três medidas de precaução ao 
tomar medicamentos que aumentam o risco de 
quedas 

4 Executa, no máximo, quatro medidas de precaução 
ao tomar medicamentos que aumentam o risco de 
quedas 
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cabeceira elevada para 
minimizar a queda 
repentina da pressão 
arterial; 

Solicita ajuda ou descansa 
quando sente fraqueza, 
cansaço repentino, 
tontura, vertigem, ou 
sonolência; 

Quando de pé, vira-se 
lentamente. 

5 Executa todas as medidas de precaução ao tomar 
medicamentos que aumentam o risco de quedas 

Utiliza adequadamente recursos de correção da visão 

Definição Constitutiva Utiliza adequadamente recursos para melhorar a 
capacidade de enxergar objetos e obstáculos do 
ambiente ou para compensar a diminuição da acuidade 
visual 

Avaliação □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Definição Operacional Magnitude da definição operacional 

Observar ou questionar se 
o paciente adota ou segue 
critérios para o uso 
adequado de recursos de 
correção da visão: 

Os recursos de correção 
da visão devem estar 
limpos; 

Os recursos de correção 
da visão devem estar bem 
ajustados; 

Os recursos de correção 

1 Não utiliza os critérios para o uso dos recursos de 
correção da visão para prevenir quedas 

2 Utiliza, no máximo, dois critérios para o uso dos 
recursos de correção da visão adequados para 
prevenir quedas 

3 Utiliza, no máximo, três critérios para o uso dos 
recursos de correção da visão adequados para 
prevenir quedas 

4 Utiliza, no máximo, quatro critérios para o uso dos 
recursos de correção da visão adequados para 
prevenir quedas 
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da visão devem estar 
regularmente atualizados; 

Óculos bifocais ou 
multifocais são evitados; 

Os recursos de correção 
da visão devem estar 
adequados para visualizar 
detalhes e mudanças do 
nível do piso; 

Os recursos de correção 
da visão devem estar 
adequados para 
proporcionar melhora total 
da capacidade de 
enxergar. 

5 Utiliza todos os critérios para o uso dos recursos de 
correção da visão adequados para prevenir quedas. 

Utiliza ações seguras durante a transferência 

Definição Constitutiva Utiliza ações no ajuste de altura, no travamento de rodas, 
na aproximação, no posicionamento do corpo e da 
cadeira e na utilização de auxílio pessoal ou 
equipamentos auxiliares para movimentar-se entre cama, 
maca ou cadeiras de rodas ou cadeiras higiênicas 

Avaliação □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Definição Operacional Magnitude da definição operacional 

Questionar de que 
maneira o paciente 
executa transferência: 

-Senta-se por alguns 
minutos depois de mudar 
da posição horizontal para 
outra; 

-Executa ou pede ajuda 
para ajustar a altura entre 

1 Não executa nenhuma das recomendações para 
transferência segura 

2 Executa, no máximo, uma das recomendações para 
transferência segura 

3 Executa, no máximo, duas das recomendações para 
transferência segura 

4 Executa, no máximo, três das recomendações para 
transferência segura 



115 
 

as superfícies de 
transferência; 

- Move devagar suas 
pernas para fora da cama; 

- Transfere-se de um local 
para outro (cama, cadeira, 
cadeira de roda, poltrona, 
maca, cadeira higiênica) 
com muito cuidado e 
devagar(,)[;]  

-Solicita assistência para 
executar a transferência 
ou executa com 
dispositivos de apoio 
(exemplo: trapézio). 

5 Executa todas as recomendações para transferência 
segura 

Utiliza corretamente sistema de alarme 

Definição Constitutiva Usa dispositivo de alarme que solicita ajuda em caso de 
dificuldade, urgência, emergência  

Avaliação □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Definição Operacional Magnitude da definição operacional 

Questionar o paciente se 
ele: 

Sabe utilizar o sistema de 
alarme; 

Mantém o dispositivo que 
aciona o alarme ao 
alcance das mãos. 

1 Não sabe utilizar o sistema de alarme, não mantém o 
dispositivo que aciona o alarme ao alcance das mãos 
e nunca utiliza o sistema de alarme 

2 Sabe utilizar o sistema de alarme, mas nem sempre 
mantém o dispositivo que aciona o alarme ao 
alcance das mãos e nem sempre utiliza o sistema de 
alarme 

3 Sabe utilizar o sistema de alarme, utiliza o sistema de 
alarme sempre que julga necessário, mas nem 
sempre mantém o dispositivo que aciona o alarme 
ao alcance das mãos 

4 Sabe utilizar o sistema de alarme, mantém o 
dispositivo que aciona o alarme sempre ao alcance 
das mãos, mas nem sempre utiliza o sistema de 
alarme 

5 Sabe utilizar o sistema de alarme, mantém o 
dispositivo que aciona o alarme sempre ao alcance 
das mãos e utiliza o sistema de alarme sempre que 
julga necessário 

Administra urgência urinária/intestinal 
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Definição Constitutiva Faz uso de estratégias ou auxílio pessoal para minimizar 
ou administrar de forma segura a saída súbita do local 
onde está para atender à urgência de urinar ou evacuar. 

Avaliação □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Definição Operacional Magnitude da definição operacional 

Questionar o paciente se 
ele utiliza as seguintes 
estratégias para conter ou 
administrar a urgência 
urinária/intestinal: 

Conserva o urinol ao 
alcance das mãos ou 
utiliza fraldas. 

Evita ingerir líquidos antes 
de dormir. 

Preocupa-se em manter a 
bexiga vazia ou faz as 
necessidades em horários 
pré-determinados 

E SE 

Solicita auxílio para se 
encaminhar ao sanitário. 

 

1 Não utiliza estratégia para conter ou administrar a 
urgência urinária/intestinal nem solicita auxílio para 
se encaminhar ao sanitário. 

2 Não utiliza nenhuma estratégia para conter ou 
administrar a urgência urinária/intestinal, e nem 
sempre solicita auxílio para se encaminhar ao 
sanitário. 

3 Utiliza estratégia para conter ou administrar a 
urgência urinária/intestinal quando se lembra, e 
nem sempre solicita auxílio para se encaminhar ao 
sanitário. 

4 Utiliza estratégia para conter ou administrar a 
urgência urinária/intestinal sempre, e nem sempre 
solicita auxílio para se encaminhar ao sanitário. 

5 Utiliza estratégia para conter ou administrar a 
urgência urinária/intestinal sempre, sempre solicita 
auxílio para se encaminhar ao sanitário. 

Faz uso de roupas do tamanho adequado 

Definição Constitutiva Utiliza roupas de tamanho adequado quanto ao 
comprimento, largura, costura e sistema de amarração 

Avaliação □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Definição Operacional Magnitude da definição operacional 

Observar a roupa do 
paciente ou perguntar se a 
roupa atende a 
especificações como: 

As mangas ajustadas na 
largura 

As mangas ajustadas no 
comprimento 

1 Não utiliza as especificações das roupas adequadas, 
para prevenir quedas. 

2 Utiliza, no máximo, duas das especificações das 
roupas adequadas para prevenir quedas. 

3 Utiliza, no máximo, três das especificações das 
roupas adequadas para prevenir quedas. 

4 Utiliza, no máximo, cinco das especificações das 
roupas adequadas para prevenir quedas. 
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O corpo da roupa está 
ajustado na largura 

O sistema de amarração 
está sem pontas soltas 

A cintura da roupa está 
ajustada 

A roupa não apresenta 
partes descosturadas ou 
rasgadas 

A parte inferior está 
ajustada quanto à largura  

A parte inferior está 
ajustada quanto ao 
comprimento. 

5 Utiliza todas as especificações das roupas 
adequadas para prevenir quedas.  

Utiliza corretamente recursos de correção auditiva quando necessário 

Definição Constitutiva Utiliza corretamente recursos de amplificação sonora 
para seguir uma conversação ou ouvir sons de objetos se 
aproximando 

Avaliação □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Definição Operacional Magnitude da definição operacional 

Observar ou questionar 
quanto ao uso de recursos 
de correção auditiva por 
parte do paciente: 

O recurso de correção 
auditiva deve ser capaz de 
detectar claramente a 
aproximação de pessoas e 
objetos; 

1 Não utiliza as especificações adequadas dos 
recursos de correção auditiva para prevenir quedas 

2 Utiliza(,) uma das especificações dos recursos de 
correção auditiva adequados para prevenir quedas 

3 Utiliza duas das especificações dos recursos de 
correção auditiva adequados para prevenir quedas 

4 Utiliza três das especificações dos recursos de 
correção auditiva adequados para prevenir quedas 
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Os recursos de correção 
auditiva devem estar bem 
ajustados ao pavilhão 
auricular; 

Os recursos de correção 
auditiva devem estar 
atualizados; 

Os recursos de correção 
da audição devem estar 
adequados para 
proporcionar melhora total 
da capacidade de ouvir. 

5 Utiliza todas as especificações dos recursos de 
correção auditiva adequados para prevenir quedas. 
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ANEXO E- Normas editoriais da Revista Ciencia e Enfermería – Qualis B1 
 

CIENCIA Y ENFERMERIA 
REVISTA IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN 

Os conceitos, julgamentos e opiniões expressadas nos artigos serão 

responsabilidade dos autores.  

Os trabalhos enviados deverão ser remitidos da siguinte forma: 

1. Digitalizados em espaço duplo, em folhas tamanho carta com letra Times New 

Roman tamanho 12, incluindo os resumos e as tabelas em folhas separadas, 

deixando uma margem de 3 cm em todos os lados. A extensão do texto não deve 

ultrapassar: 12 páginas no caso de escritos, 20 se são pesquisas, 10 em caso de 

relatórios preliminares e 2 para as cartas. Organização do texto: gráficos em branco 

e negro, tamanho metade da largura de uma página, com tramas ou raias 

diferenciáveis claramente. As tabelas devem estar realizadas em programa 

Excel. Devem apresentar o original e duas cópias de todos os documentos, além de 

enviar o seu trabalho em CD, compatível com PC, escrito em Word for Windows 

(extensão RTF). 

2. Os trabalhos de pesquisa se dividirão nas seguintes seções: Título e Resumo 

em espanhol e inglês (incluidos 3 a 6 descritores), Introdução, Material e Método, 

Resultados e Discussão. Cada uma delas deverá começar na parte superior de uma 

página e ser digitalizada sem saltos de linhas nos parágrafos. Se dará preferência a 

pesquisas em Enfermagem e Saúde nas que participe o professional de 

Enfermagem como autor principal ou colaborador. A extensão máxima será de 20 

páginas. 

2.1 Outras contribuições: 

2.1.1 Artigos que devem ter relação com aspectos metodológicos do processo de 

pesquisa, aplicação de resultados da tarefa investigativa, difusão de descubrimentos 

de pesquisa e comentários ou análises que se relacionam com o processo de 

produção científica, deven ter 12 páginas como máximo (incluindo referências 

bibliográficas, resumos em espanhol, inglês e idioma original). 

2.1.2 Relatórios preliminares, no máximo 10 páginas. 

2.1.3 Encontros ou Informação de Congressos, Cursos, Oficinas ou outros 

relacionados com pesquisa e a circulação de edições na área investigativa. 

2.1.4 Cartas ao Diretor: Notas curtas de no máximo 2 páginas, que incluam 

opiniões de leitores sobre trabalhos publicados ou comentários que se relacionam 
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com a Revista a: rev-enf@udec.cl ou Departamento de Enfermagem, Facultade de 

Medicina, Universidad de Concepción, Casilla 160 C, Concepción, Chile. 

3 Organização dos trabalhos: (apresentando cada ponto em folha separada). 

3. 1 Título: A primeira página do trabalho deve conter um título conciso e informativo 

da investigação em maiúscula (no idioma de origem, espanhol e inglês) com no 

máximo 15 palavras que já contenham os descritores, ademais deve ser redigido 

num sentido afirmativo, nome completo do (os) autor(es); nas notas de rodapé e 

com asterisco deve colocar-se: profissão, afiliação institucional, cidade e país, 

correio eletrônico, nome da ou das instituições as que se deve dar crédito pela 

execução do trabalho e na cual se executa a pesquisa. Debe-se incluir ademais 

nome e endereço do autor com quem estabelecer contacto ou solicitar informação, 

fonte de apoio econômico se houve, na forma de subsídios de investigação (grants), 

equipamentos, drogas, ou todos eles. Ao tratar-se de uma monografia debe-se 

incorporar o título abreviado do trabalho que aparece em cada uma das páginas 

deste. 

3.2 Resumo: (abstract) em espanhol e inglês que mostre brevemente o objetivo, o 

desenho o método utilizado, resultados obtidos e principais conclusões, juntando 3 a 

6 palavras chaves. Não deve exceder 960 caracteres e 250 palavras escritas em 

entrelinha um. Os trabalhos escritos em outro idioma devem apresentar, ademais, 

título e resumo no idioma original. 

3.3 Introdução: Esta parte do trabalho se subdivide para apresentar os seguintes 

elementos: 

 

Problema: Descreve o problema específico em estudo e a estratégia de pesquisa 

que se usará. Deve enunciar claramente o que e o porque da pesquisa. Debe-se 

desenvolver em um ou dois parágrafos. 

Revisão da literatura: Discute e sustenta o trabalho de pesquisa. Através das 

citações se fornece reconhecimento de estudos anteriores que se relacionam 

especificamente com o trabalho. 

Objetivo ou hipótese: Enuncia formalmente o objetivo e ponderaçao da sua 

proposta, ademais de definir as posíveis variáveis se incumbe. O objetivo deve 

indicar de forma inequívoca o que é que o pesquisador tenta observar e medir, 

redigidos de modo afirmativo sujeitos a uma única interpretação. A hipótese deve 
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expressar de maneira clara, precisa e concisa uma relação ou diferença entre dois 

ou mais variáveis, incluindo as variáveis do estudo e seu efeito. 

3.4 Material e método: Mencione o paradigma em que se inscreve a pesquisa e 

exponha claramente o universo, a seleção da amostra, instrumentos e 

procedimentos com a precisão necessária para permitir a outros observadores 

reproduzir suas observações. Quando se efetuem experiencias em seres humanos, 

indique se os procedimentos satisfazem normas éticas establecidas de antemão, 

revisadas por um comité "ad hoc" da instituição em que se efetuou o estudo. Indique 

o número de sujeitos, de observações, ou os métodos estatísticos empregados e 

nível de significação estatística estabelecido previamente para julgar os resultados. 

3.5 Resultados: Deverão apresentar-se numa seqüência lógica e ter uma análise 

estatística satisfatória, se condiz. A análise dos dados deve estar em relação com o 

objetivo do estudo. Se se incluem tabelas ou gráficos, deberão juntar-se em folha 

separada e ter tamanho suficiente para sua redução, indicando numeração com 

título que expresse breve e claramente o conteúdo. Não repita no texto a descrição 

de todos os dados que se apresentam numa tabela, gráfico ou figura, destaque ou 

resuma no texto só as observações importantes. 

3.6 Discusão e comentário: A discussão deve ser sobre a base dos objetivos e os 

resultados para posteriormente comparar com a delimitação empírica. Discuta os 

aspectos novos e limitações que tem seu estudo, relacionando também suas 

conclusões com os objetivos do estudo e enunciando projeções ou novas hipóteses 

se é o caso. 

3.7 Referências bibliográficas: Nesta seção se reconhecem as fontes utilizadas 

para realizar o trabalho de investigação. Se sugere, para apoiar a justificação do 

estudo, não menos de 30 referências, das quais o 50% não deve superar 5 anos e o 

resto 10, excepto se estas correspondem a clássicos na matéria. Destas 30 

referências 50% deve vir de fonte primária. Existe uma relação direta entre as 

citações que se encontram no texto e a lista de referência ou recursos utilizados 

para realizar a investigação. Todas as citações no texto devem aparecer na lista de 

referências. Estas e a lista final devem presentar-se utilizando o estilo “Vancouver”, 

segundo o qual as referências devem citar-se no texto com números consecutivos, 

entre parênteses na medida em que vão aparecendo. 

3.7.1 Exemplos de citações no texto: 
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“O trabalho afeta os estilos de ocio (1)…”  

3.7.2 Exemplos na lista final: 

a) Artigos de revistas de autores individuais: 

Se escreverão os sobrenomes e iniciais dos primeiros seis autores e, se são mais, 

se juntará a expressão “et al.” 

Triviño Z, Merino JM, Stiepovich J. Conocimientos peri-posmenopáusicos en mujeres 

colombianas, una validación psicometrica. Cienc. enferm. 2006; 12 (2): 23-33. 

b) Livros: 

Se incluirão os sobrenomes e iniciais de todos os autores (editores, compiladores, 

etc.) o nome de uma entidade; título, número de edição, lugar de publicação, editora 

e ano. 

Se corresponde, se agregam números do volume e páginas consultadas, série e 

número de série. 

Alveal M, Clericus V, Stiepovich J. Primeros auxilios: una necesidad en una 

comunidad responsable. 2a ed. Concepción: Aníbal Pinto; 1996. 

c) Outros materiais: 

Deve seguir as indicações para citar um livro, especificando procedência (autores ou 

instituição), título, denominação do material, lugar de elaboração ou emissão e data. 

Materiais por internet. 

MINSAL. Departamento de Estadísticas e información. Indicadores de salud 2007. 

Encontrado em: http://www.minsal.cl/ Acesso 2 mayo de 2008. 

d) Fontes inéditas, resumos, trabalhos apresentados em conferências, 

congressos e simpósios. 

Não se consideram referências apropriadas mas se é absolutamente necessário 

citar fontes inéditas difíceis de conseguir, podem ser destacadas no texto entre 

parênteses ou como notas de rodapé da seguinte maneira: “Se verificou que1 nos 

serviços …” e na mesma página se coocará a nota correspondente. 

Qualquer dúvida sobre a forma de apresentar as referências no texto e a lista final 

de referências consultar: Internacional Committee of Medical Journals Editors. 

Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: writing and 

editing for biomedical publication en http://www.icmje.org. 

Autoria 
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Só devem constar como autores aqueles que tenham participado no trabalho de 

manera suficiente como para responsabilizar-se públicamente do conteúdo. Ademais 

todos os autores deverão estar qualificados para este procedimento. Os manuscritos 

com mais de seis autores devem estar acompanhados por uma declaração que 

certifique de manera explícita a contribuição de cada um dos autores. 

Quando se envia um manuscrito se requer juntar folha de Declaração de 

responsabilidade do autor e Direitos de autor confirmando que o trabalho é inédito, 

que não foi publicado anteriormente em formato impresso ou electrônico e que não 

se apresentará a outro meio antes de conhecer a decisão da revista. Ademais da 

transferência de direitos de autor a revista Ciencia y Enfermería. 

4 Sistema de Evaluação ou Arbítrio: A aceitação das pesquisas, a aceitação com 

considerações e o rechaço dos artigos fica submetida ao resultado da revisão 

efeituada pelo menos por dois pares, que fazem parte do comité editorial descrito na 

2ª página desta revista. Estes resultados serão informados oportunamente ao autor 

principal, através de uma carta ou mail, de parte da vice-presidenta desta. A orden 

de publicação fica a critério do conselho de direção. No caso de existir conflitos de 

interesses entre os autores e determinados especialistas nacionais ou estrangeiros, 

deve-se juntar uma nota confidencial num envelope fechado dirigido aos Editores da 

Revista Ciencia y Enfermería, indicando o nome das pessoas que não se deseja que 

participem no processo de julgamento. Esta informação será manipulada de modo 

estritamente confidencial. Uma vez aceitado o trabalho, o autor ou os autores 

deverão ser assinantes da revista, para sua publicação. Os trabalhos selecionados 

serão propriedade da revista e publicados, a menos que o autor principal remita por 

escrito a decisão de retirar o artigo para sua publicação. 

5 Considerações Éticas: A Revista Ciencia y Enfermería acolhe plenamente os 

princípios éticos universais como o contribuir ao bem comum com as contribuições 

que a revista realize à sociedade e particularmente ao conhecimento da disciplina, 

igualdade de oportunidades de publicar artigos em igualdade de condições que 

cumpram con a norma estabelecida previamente, ademais rechaça qualquer tipo de 

descriminação individual ou grupal, discreção e confidencialidade ao manter em 

reserva o nome dos autores dos trabalhos recepcionados, o nome dos pares, e os 

artigos selecionados para a publicação, veracidade da informação outorgada e 

transparência em todas as etapas do processo de seleção e publicação dos artigos 
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selecionados. A Revista Ciencia y Enfermería assume que cada investigação a 

publicar cumpriu previamente o requisito a ser avaliado pelo respectivo Comité de 

Ética, ficando de tal forma claramente estipulado o procedimento utilizado para obter 

o consentimento informado, deste modo existe constância de que se assegurou o 

anonimato e a confidencialidade das pessoas envolvidas na investigação. 
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ANEXO F- Normas editoriais da Revista Eletrônica de Enfermagem - Qualis B1 
 

POLÍTICA EDITORIAL 

A Revista Eletrônica de Enfermagem (REE), disponível no 

site http://www.fen.ufg.br/revista/, é um periódico de acesso aberto, gratuito e 

trimestral, destinado à divulgação arbitrada da produção científica na área de 

Ciências da Saúde com ênfase em Enfermagem. 

São aceitos manuscritos originais e inéditos, destinados exclusivamente à REE, 

que contribuam para o crescimento e desenvolvimento da produção científica da 

área da Saúde, da Enfermagem e de áreas correlatas. 

A REE publica artigos em português, inglês ou espanhol, destinados à divulgação de 

resultados de pesquisas originais, artigos de revisão sistemática, revisão integrativa 

e editorial. 

As opiniões e conceitos emitidos pelos autores são de exclusiva responsabilidade 

dos mesmos, não refletindo, necessariamente, a opinião da Comissão de Editoração 

e do Conselho Editorial da Revista. 

 PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

Os manuscritos são analisados em uma primeira etapa, pela Comissão Editorial, que 

leva em consideração a observância do atendimento das normas editoriais, 

coerência interna do texto, pertinência do conteúdo do manuscrito à linha editorial do 

periódico e contribuição para a inovação do conhecimento na área. O resultado 

dessa análise indica continuação do manuscrito no processo de avaliação ou 

recusa. Manuscritos encaminhados fora das normas são recusados sem análise do 

seu conteúdo. 

Uma vez aprovados na etapa preliminar, os manuscritos são encaminhados para 

apreciação do seu conteúdo. Para tanto, utiliza-se o modelo peer review, de forma a 

garantir o sigilo sobre a identidade dos consultores e dos autores. A análise do texto 

é feita com base no instrumento de avaliação da Revista. Os pareceres 

encaminhados pelos consultores são analisados pela Comissão Editorial que atenta 

para o cumprimento das normas de publicação, conteúdo e pertinência. Após todo 
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esse processo, os manuscritos são enviados aos autores com indicação de 

aceitação, reformulação ou recusa. Em caso de reformulação, cabe à Comissão 

Editorial o acompanhamento das alterações. 

As pesquisas que envolvem seres humanos, obrigatoriamente, devem explicitar no 

corpo do trabalho o atendimento às normas da Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde - CNS, ou órgão equivalente no país de origem da pesquisa. 

Para pesquisas realizadas no Brasil indicar o número de aprovação emitido por 

Comitê de Ética, devidamente reconhecido pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Além disso, o 

comprovante de aprovação do Comitê de Ética deve ser encaminhado como 

documento suplementar no processo de submissão do manuscrito. 

Não serão admitidos acréscimos ou alterações após o envio para a composição 

editorial e fechamento do número. 

 PROCESSO DE SUBMISSÃO 

Os manuscritos devem ser submetidos à REE exclusivamente pelo Sistema 

Eletrônico de Editoração de Revistas, disponível no 

endereço:http://revistas.ufg.br/index.php/fen/author/submit/1, que emitirá um 

protocolo numérico de identificação. 

No momento da submissão o autor precisa anexar no sistema: 

 Arquivo do manuscrito no formato.doc; 

 Formulário de submissão para cada um dos autores; 

 Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (autores brasileiros) ou 

declaração informando que a pesquisa não envolveu seres humanos. Para 

autores de outros países os procedimentos no texto são os mesmos, porém 

devem atender as orientações do país de origem para o desenvolvimento de 

investigações com seres humanos. 

Os formulários individuais, aprovação do Comitê de Ética ou declaração informando 

que a pesquisa não envolveu seres humanos devem ser digitalizados em formato 
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JPG ou PDF, com tamanho máximo de um megabyte (1 MB) para cada arquivo, e 

enviados pelo sistema de submissão como “Documentos suplementares”. 

No recebimento do manuscrito é feita a conferência do texto e da documentação. 

Havendo pendências serão solicitadas correções. O não atendimento dessas 

correções implica no cancelamento imediato da submissão. 

 CATEGORIA DOS ARTIGOS 

Artigos Originais: são trabalhos resultantes de pesquisa original, de natureza 

quantitativa ou qualitativa, que agregam inovações e avanços na produção do 

conhecimento científico. Máximo de 15 laudas. 

Artigos de Revisão: Estudos que sintetizam de forma crítica e sistematizada a 

literatura sobre o conhecimento produzido acerca de um determinado tema. O 

método utilizado deve ser descrito de forma minuciosa, indicando o processo de 

busca em base de dados, os critérios utilizados para a seleção e a classificação dos 

estudos primários incluídos. O rigor na condução da investigação deve ser norteado 

por pergunta relevante para a área de enfermagem e/ou áreas afins e refletir na 

produção de conhecimento inovador. Destacam-se entre métodos recomendados: 

revisão sistemática com ou sem metanálise, e revisão integrativa com ou sem 

metassíntese. Na elaboração de revisões sistemáticas e metanálises recomenda-se 

o uso do checklist e fluxograma conforme os critérios PRISMA - Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses. 

Revisões narrativas apenas serão aceitas se motivadas por temáticas inovadoras ou 

emergentes a critério do corpo editorial. Não serão aceitas revisões desatualizadas, 

nem pesquisas que incluem estudos de revisão que tratem dos resultados da própria 

revisão, uma vez que revisões não são estudos primários. Máximo de 20 laudas. 

Editorial: destina-se à publicação da opinião oficial da revista sobre temas 

relevantes da área de Enfermagem e Saúde. 

 ESTRUTURA DO ARTIGO 
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Os manuscritos devem ser estruturados de forma convencional, contemplando os 

seguintes itens: introdução, métodos, resultados, discussão e conclusão. O 

conteúdo do texto deve expressar contribuições do estudo para o avanço do 

conhecimento na área da enfermagem. 

Introdução: texto breve que apresente de forma clara e objetiva o problema 

estudado, fundamentado em referencial teórico pertinente e atualizado. Deve ser 

enfatizada a relevância da pesquisa em razão de lacunas do conhecimento 

identificadas, e a sua justificativa. Ao final, devem-se apresentar os objetivos da 

pesquisa. 

Métodos: definir tipo de estudo, local e período em que a pesquisa foi realizada. 

Apresentar fonte de dados, delimitando, no caso da população estudada, os critérios 

para inclusão e exclusão e seleção do número de sujeitos. Detalhar procedimentos 

de coleta e fundamentos da análise de dados, incluindo o conteúdo dos 

instrumentos de coleta de dados. Pesquisas realizadas no Brasil devem explicitar 

cuidados éticos, informando aplicação do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para pesquisas com seres humanos e número de aprovação da 

pesquisa em comitê de ética em pesquisa. Autores estrangeiros devem informar os 

procedimentos adotados no país de origem da pesquisa. 

Resultados: devem ser apresentados de forma clara e objetiva, sem incluir 

interpretações ou comentários pessoais. Resultados expressos em tabelas e figuras 

são encorajados, mas deve-se evitar a repetição das informações em forma de 

texto. Em pesquisas quantitativas devem ser, necessariamente, apresentados 

separadamente da discussão. Para pesquisas qualitativas o autor pode optar, tendo 

em vista os desenhos metodológicos utilizados. 

Discussão: deve ser concebida a partir dos dados e resultados obtidos, enfatizando 

as inovações decorrentes da investigação e evitando a repetição de informações 

apresentadas em seções anteriores (introdução, método e resultados). Todos os 

resultados devem ser discutidos, tendo como apoio em referencial teórico 

estritamente pertinente, atualizado e que permita identificar diálogo com outras 

pesquisas já publicadas. 
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Conclusão: texto articulado a partir dos objetivos do estudo, fundamentado nas 

evidências encontradas com a investigação. Deve mostrar claramente o alcance do 

estudo por meio de conclusões gerais que possam ser detalhadas e fundamentadas 

ao longo do item. Se pertinente, podem ser apresentadas limitações identificadas e 

lacunas decorrentes da realização da investigação. Generalizações, quando 

pertinentes, são incentivadas. 

 FORMATAÇÃO DO MANUSCRITO 

 Formato .doc; 

 Papel tamanho A4; 

 Margens de 2,5 cm; 

 Letra tipo Verdana, tamanho 10; 

 Espaçamento 1,5 entre linhas em todo o texto; 

 Parágrafos alinhados em 1,0 cm. 

 INSTRUÇÕES PARA O PREPARO DOS MANUSCRITOS 

Título: deve ser apresentado no idioma que foi escrito o texto na íntegra, em 

alinhamento justificado, em negrito, conciso, informativo, com até 15 palavras. Usar 

maiúscula somente na primeira letra do título. Não utilizar abreviações. 

Autoria: 

 Os autores devem ser identificados após o título, por ordem de autoria (se 

houver mais de um), com credencial na sequência do nome. Devem constar 

as seguintes informações: nome completo, formação universitária, titulação, 

instituição de origem e e-mail – preferencialmente, institucional. 

 A autoria dos manuscritos deve expressar a contribuição de cada uma das 

pessoas listadas como autor no que se refere à concepção e planejamento do 

projeto de pesquisa, obtenção ou análise e interpretação dos dados, redação 

e revisão crítica. 

Resumo: deve ser apresentado na primeira página do trabalho, com no máximo 150 

palavras, apenas no idioma que foi escrito o texto na íntegra. As orientações para a 
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tradução dos títulos e resumos (português, inglês e espanhol)  será encaminhada 

pela Secretaria da REE,  após a aprovação do artigo para publicação. 

Descritores: ao final do resumo devem ser apontados de 3 (três) a 5 (cinco) 

descritores que servirão para indexação dos trabalhos. Para tanto os autores devem 

utilizar os “Descritores em Ciências da Saúde” da Biblioteca Virtual em Saúde 

(http://decs.bvs.br/), usando o descritor exato. 

Siglas e abreviações: para o uso de siglas e abreviações, os termos por extenso, 

correspondentes devem preceder sua primeira utilização no texto, com exceção de 

unidades de medidas padronizadas. 

Notas de rodapé: devem ser indicadas por asteriscos, iniciadas a cada página e 

restritas ao mínimo indispensável. 

Ilustrações: são permitidas tabelas, gráficos e/ou figuras que devem estar inseridas 

no corpo do texto logo após terem sido mencionadas pela primeira vez. Os títulos de 

tabelas e figuras devem conter informações precisas, indicando local do estudo e 

ano a que se referem os dados. As ilustrações e seus títulos devem estar 

centralizados e sem recuo. 

Citações: para citações “ipsis literis” de referências devem-se usar aspas na 

sequência do texto. As citações de falas/depoimentos dos sujeitos da pesquisa 

devem ser apresentadas em letra tamanho 10, em estilo itálico e na sequência do 

texto. 

Referências: 

 Não ultrapassar 25 referências, exceto para artigos de revisão. Devem 

representar e sustentar o estado da arte sobre o tema, ser atualizadas e 

procedentes, preferencialmente, de periódicos qualificados. 

 Deve-se evitar o uso de dissertações, teses, livros, documentos oficiais e 

resumos em anais de eventos. A exatidão das informações nas referências é 

de responsabilidade dos autores. 

 Quando são enviadas fora das normas , acarretam em atraso o processo de 

avaliação do manuscrito. 
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 No texto devem ser numeradas consecutivamente, de acordo com a ordem 

em que forem mencionadas pela primeira vez, identificadas por números 

arábicos sobrescritos entre parênteses, sem espaços da última palavra para o 

parêntese, sem menção aos autores. 

 Ao fazer a citação sequencial de autores, separe-a por um traço ex. (1-3); 

quando intercalados utilize vírgula ex. (2,6,11). 

 As regras de referência da REE têm como base as normas adotadas pelo 

Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (estilo Vancouver), 

publicadas no ICMJE - Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 

Biomedical Journals (http://www.icmje.org/index.html). 

Agradecimentos e Financiamentos: agradecimentos e/ou indicação das fontes de 

apoio da pesquisa, devem ser informados ao final do artigo. 

 EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS 

Orientações gerais: 

Nos artigos publicados em periódicos, o nome do periódico deve aparecer 

preferencialmente abreviado. Os títulos abreviados devem ser obtidos na PubMed 

Journals database ou o título abreviado usado na Scielo. 

Em referências com mais de seis autores a expressão et al deve ser usada após o 

sexto autor. 

Artigo pulicado em periódico científico: 

Almeida GCM, Ferreira MAF. Saúde bucal no contexto do Programa Saúde da 

Família: práticas de prevenção orientadas ao indivíduo e ao coletivo. Cad Saude 

Publica. 2008;24(9):2131-40. 

Mussi CM, Ruschel K, Souza EN, Lopes ANM, Trojahn MM, Paraboni CC, et al. 

Visita domiciliar melhora conhecimento, autocuidado e adesão na insuficiência 

cardíaca: ensaio clínico randomizado HELEN-I. Rev Lat Am Enfermagem. 

2013;21(esp):20-8 

Artigo pulicado em periódico científico, volume com suplemento 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_home&lng=pt&nrm=iso
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Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with 

short- and long-term use for treatment of migraine and in comparison with 

sumatriptan. Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9. 

Artigo pulicado em periódico científico, número com suplemento 

Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 2002;58(12 

Suppl 7):S6-12. 

Artigo pulicado em periódico científico, número sem volume 

Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen section analysis in revision 

total joint arthroplasty. Clin Orthop. 2002;(401):230-8. 

Artigo pulicado em periódico científico, sem volume ou número 

Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction. 2002:1-6 

Artigo pulicado em periódico científico de língua inglesa: 

Pereira M, Lunet N, Azevedo A, Barros H. Differences in prevalence, awareness, 

treatment and control of hypertension between developing and developed countries. 

J Hypertens. 2009;27(5):963-75. 

Artigo pulicado em periódico científico de língua espanhola: 

Montes SF, Teixeira JBA, Barbosa MH, Barichello E. Aparición de complicaciones 

relacionadas con el uso del catéter venoso central de inserción periférica (PICC) en 

los recién nacidos. Enferm. glob. [Internet]. 2011 [acesso em: 30 mar 2013];10(24). 

Disponível em: http://dx.doi.org/10.4321/S1695-61412011000400001. 

Artigo pulicado em periódico científico de outras línguas: 

Hirayama T, Kobayashi T, Fujita T, Fujino O. [A case of severe mental retardation 

with blepharophimosis, ptosis, microphthalmia, microcephalus, hypogonadism and 

short stature-the difference from Ohdo blepharophimosis syndrome]. No To Hattatsu. 

2004;36(3):253-7. Japanese. 
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Artigo pulicado em periódico científico, sem dados do autor 

21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ. 2002;325(7357):184. 

Artigo pulicado em periódico científico eletrônico: 

Reis LN, Carmo BP, Miasso AI, Gherardi-Donato ECS. Probabilidade de internação 

psiquiátrica e características sociodemográficas de portadores de depressão. Rev. 

Eletr. Enf. [Internet]. 2013 [acesso em: 10 fev 2014];15(4):862-9. Disponível 

em: http://dx.doi.org/10.5216/ree.v15i4.18905. 

Artigo aceito para publicação em periódico científico eletrônico: 

Santana FR, Nakatani AYK, Freitas RAMM, Souza ACS, Bachion MM. Integralidade 

do cuidado: concepções e práticas de docentes de graduação em enfermagem do 

estado de Goiás. Ciênc. saúde coletiva. In press 2009. 

Livro, com único autor: 

Demo P. Autoajuda: uma sociologia da ingenuidade como condição humana. 1st ed. 

Petrópolis: Vozes; 2005. 

Livro, com organizador, editor, compilador como autor: 

Brigth MA, editor. Holistic nursing and healing. Philadelphia: FA Davis Company; 

2002. 

Capítulo de livro: 

Medeiros M, Munari DB, Bezerra ALQ, Alves MA. Pesquisa qualitativa em saúde: 

implicações éticas. In: Ghilhem D, Zicker F, editors. Ética na pesquisa em saúde: 

avanços e desafios. Brasília: Letras Livres UnB; 2007. p. 99-118. 

Livro, com autoria de instituição: 

Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde (SUS): princípios e conquista. Brasília 

(Brasil): Ministério da Saúde, 2000. 44 p. 
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Livro com tradutor: 

Stein E. Anorectal and colon diseases: textbook and color atlas of proctology. 1st 

Engl. ed. Burgdorf WH, translator. Berlin: Springer; c2003. 522 p. 

Livro disponível em formato eletrônico: 

Ministério da Saúde. Por que pesquisa em saúde? Textos para tomada de decisão 

[Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2007 [acesso em: 10 fev 2014]. Disponível 

em:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa_saude.pdf. 

Monografia 

Pazzini LT. Caracterização genotípica de microrganismos isolados de infecções da 

corrente sanguínea relacionadas a cateteres em recém-nascidos [monografia]. São 

Paulo: Unesp; 2010. 

Dissertação: 

Coelho MA. Planejamento e execução de atividades de enfermagem em hospital de 

rede pública de assistência, em Goiânia/GO [dissertação]. Goiânia: Faculdade de 

Enfermagem/UFG; 2007. 119 p. 

Tese: 

Souza ACS. Risco biológico e biossegurança no cotidiano de enfermeiros e 

auxiliares de enfermagem [tese]. Ribeirão Preto: Escola de Enfermagem/USP; 2001. 

65 p. 

Trabalhos em anais de evento científico: 

Munari DB, Medeiros M, Bezerra ALQ, Rosso, CFW. The group facilitating 

interpersonal competence development: a brazilian experience of mental health 

teaching. In: Proceedings of the 16th International Congress of Group Psychotherapy 

[CD-ROM], 2006, São Paulo, Brasil. p. 135-6. 

Rice AS, Farquhar-Smith WP, Bridges D, Brooks JW. Canabinoids and pain. In: 

Dostorovsky JO, Carr DB, Koltzenburg M, editors. Proceedings of the 10th World 
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Congress on Pain, 2002, San Diego, CA. Seattle (WA): IASP Press; c2003. p. 437-

68. 

Trabalhos em anais de evento científico: 

Centa ML, Oberhofer PR, Chammas J. A comunicação entre a puérpera e o 

profissional de saúde. In: Anais do 8º Simpósio Brasileiro de Comunicação em 

Enfermagem, 2002, São Paulo, Brasil [Internet]. 2002 [acesso em: 10 fev 2014]. 

Disponível em: http://www.proceedings.scielo.br/pdf/sibracen/n8v1/v1a060.pdf. 

Trabalho apresentado em evento científico: 

Robazzi MLCC, Carvalho EC, Marziale MHP. Nursing care and attention for children 

victims of occupational accident. Conference and Exhibition Guide of the 3rd 

International Conference of the Global Network of WHO Collaborating Centers for 

Nursing & Midwifery, 2000, Manchester; UK. Geneva: WHO; 2000. 

Base de dados online: 

Shah PS, Aliwalas LI, Shah V. Breastfeeding or breast milk for procedural pain in 

neonates. 2006 Jul 19 [acesso em: 10 fev 2014]. In: The Cochrane Database of 

Systematic Reviews [Internet]. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons, Ltd. c1999 – . 

Disponível em: http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD004950.pub3. Record No.: 

CD004950. 

Legislação: 

Resolução Nº 466 do Conselho Nacional de Saúde, de 12 de dezembro de 2012 

(BR). Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo 

seres humanos. Diário Oficial da União. 13 jun. 2013. 

Legislação, disponível na internet: 

Resolução Nº 466 do Conselho Nacional de Saúde, de 12 de dezembro de 2012 

(BR) [Internet]. Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos. Diário Oficial da União. 13 jun. 2013 [acesso em: 10 fev 
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2014]. Disponível 

em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html. 

Matéria de jornal: 

Souza H, Pereira JLP. O orçamento da criança. Folha de São Paulo. 1995 maio 02; 
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