
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



O QUE SÃO QUEDAS? 

Deslocamento NÃO intencional do 
corpo para um nível inferior à posição 
inicial, provocado por circunstâncias 
diversas ou o evento não planejado 
que levou o paciente ao chão, 
acarretando ou não lesão. 

 

 

EM CASO DE QUEDA 

Comunicar imediatamente a equipe 
de enfermagem para a avaliação do 
paciente. 

O QUE CAUSA AS QUEDAS? 

> Histórico de quedas. 

> Uso de medicações, como 
sedativos, relaxantes musculares e 
remédios para controle da pressão 
arterial. 

> Urgências Urinárias e Intestinais. 

> Doenças que afetem a visão, a força 
muscular, o equilíbrio e a marcha. 

> Histórico de quedas. 

> Riscos ambientais: Pouca 
iluminação; Pisos escorregadios; 
Superfícies irregulares. 

> Calçado e vestuário não apropriado. 

O QUE CAUSA AS 
QUEDAS? 

> Não se ausentar sem avisar a 
equipe de enfermagem. 

> Não deixar o paciente sozinho. 

> Acompanhar o paciente ao 
banheiro principalmente à noite. 

> Ajudar o paciente a vestir-se e 
despir-se. 

> Seguir as orientações dada pela 
equipe de enfermagem quanto 
as medidas de prevenção de 
queda. 

> Relatar quedas anteriores. 

> Acender a luz a noite quando 
for ao banheiro. 

> Manter cama baixa e grades 
elevadas. 



                                                              
                                                             Núcleo de Segurança do Paciente 

SÓ É POSSÍVEL MUDAR AQUILO QUE SE 
 CONHECE! 

 

TERMO DE CONHECIMENTO, ESCLARECIMENTO E CONSENTIMENTO DO 
RISCO DE QUEDA DURANTE A HOSPITALIZAÇÃO 

As quedas em meio hospitalar, decorrem de diversos fatores, das quais se 

classificam em intrínsecos e extrínsecos. Após à avaliação do risco de queda através 

da escala de avaliação disponível no sistema MV SOUL, quadro clínico apresentado 

pelo paciente e orientações de condutas médicas e de enfermagem, observou-se a 

necessidade de orientação para pacientes e familiares/acompanhantes e entrega de 

folder informativo para o esclarecimento de dúvidas posteriores e/ou consulta. 

O presente Termo de Consentimento Esclarecido tem o objetivo de cumprir o 

dever ético de informar ao: ( ) Paciente e/ou ( ) Responsável: 

________________________________________, quanto aos principais aspectos 

relacionados ao RISCO DE QUEDA DURANTE A HOSPITALIZAÇÃO e/ou suas 

complicações, complementando as informações prestadas pelo seu médico, pela 

equipe de Colaboradores do Hospital Unimed Primavera, Profissionais especializados 

e Empresas prestadores de serviços parceiras do Hospital Unimed Primavera. 

Diante do exposto acima, Eu, 

_________________________________________________, portador do documento 

de N°_________________, abaixo assinado, confirmo que fui orientado sobre o risco 

de queda e me comprometo em colaborar com as ações que visam minimizar este 

risco. 

Data: ___/ ___/ ____  

Assinatura do paciente e/ou acompanhante: ____________________________  

Assinatura e/ou carimbo da enfermeira: _______________________________ 


