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RESUMO

As quedas estão entre os principais eventos adversos a serem prevenidos. O presente trabalho apresenta como tema, as ações do enfermeiro 
para minimizar o risco de quedas em idosos no domicílio, visto que entre os pacientes idosos hospitalizados ou em cuidados domiciliares, as 
quedas estão entre as causas mais comuns de injúrias, provocando traumas teciduais, fraturas e até mesmo a morte. Apresentamos como 
problemas da pesquisa os seguintes questionamentos: Quais os fatores de risco para queda de idosos no domicílio? Como o enfermeiro na 
Atenção à Saúde Domiciliar pode atuar para a prevenção dessas quedas? Definimos como objetivo geral: Conhecer os fatores de risco para 
quedas de idosos no domicílio e como objetivo específico: Identificar ações que podem ser realizadas pelo enfermeiro na Atenção à Saúde 
Domiciliar para prevenir quedas de idosos. Como metodologia utilizamos a pesquisa integrativa, de natureza descritiva com abordagem 
qualitativa. Foi realizada uma busca eletrônica na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com os seguintes descritores em ciências da saúde (DeCS): 
acidentes por quedas, enfermagem, idoso, prevenção e domicílio. Utilizamos os critérios de inclusão definidos como textos completos disponíveis 
(livre acesso), idioma em português, inglês e espanhol, com recorte temporal entre os anos de 2012 a 2017. Foram excluídos teses, dissertações, 
livros e capítulos de livros, de modo a selecionar apenas periódicos indexados, além de publicações repetidas, gerando uma amostra final de 17 
(artigos) artigos, sendo 04 (quatro) na SCIELO, 09 (nove) na MEDLINE, 01 (um) na BDENF e 03 (três) na LILACS. Duas categorias emergiram: 
“Fatores de risco para a queda de idosos no domicílio” e Ações que podem ser realizadas pelo enfermeiro na atenção à saúde domiciliar para 
prevenir quedas de idosos”. Percebemos que a queda tem predomínio no sexo masculino, e foram mais frequentes nos maiores de 80 anos (p = 
0,04). A hipertensão arterial e diabetes foram as principais morbidades apresentadas nos idosos com risco de queda. O déficit visual (p<0,001) e 
depressão (p><0,001) tem associação significativa com a probabilidade de cair. Em relação ao uso de medicamentos, a maior frequência de 
quedas ocorreu em idosos que fazem uso de quatro ou mais medicações caracterizando a polifarmácia.  Os fatores de risco para queda em idosos 
são subdivididos entre: intrínsecos, extrínsecos e comportamentais. Tapetes soltos, piso escorregadio, objetos no chão, a ausência de barras de 
apoio, interruptor distante da porta do banheiro, são considerados fatores de risco extrínsecos para quedas em domicílio. Todos estes fatores têm 
associação estatisticamente significativas para quedas (p><0,05. Foram abordadas ações disponíveis ao alcance do profissional da enfermagem 
para minimizar os riscos de quedas dos idosos em domicilio como: melhorar a organização do ambiente, remover tapetes e aumentar a 
iluminação da casa. Incentivar também a capacitação e educação continuada dos profissionais de saúde, para que os que atuam na visita 
domiciliar. Concluiu-se que através da presente pesquisa integrativa, foi possível trazer tais fatores de risco e ações advindas de alguns estudos
com desenhos metodológicos robustos com boas evidências como ensaios clínicos randomizados e metanálises. Assim as recomendações geradas 
nesta pesquisa podem servir de base para a criação de protocolos, respeitando as realidades dos cenários de 
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