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RESUMO

O processo de envelhecimento pode desencadear morbidades de saúde de ordem física e mental, aumentando a ocorrência de quedas e 
sequelas decorrente deste evento. A queda em idosos, pode ser entendida como um deslocamento não-intencional do corpo para um nível 
inferior à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais que comprometem a 
estabilidade, sendo caracterizada por um problema de saúde pública por desenvolver incapacidades transitórias ou permanentes que tem 
impacto significativo na qualidade de vida dos idosos e familiares além de elevar os custos assistenciais no setor saúde relacionados a população 
específica. Segundo manuais ministeriais da rede de atenção básica de saúde, pontua-se como as causas mais comuns da ocorrência de quedas 
em idosos, aquelas relacionadas ao ambiente, fraqueza e distúrbios da marcha, tontura e vertigem, alteração postural/hipotensão ortostática, 
lesão do sistema nervoso central, síncope e redução da visão. Diante deste agravo de saúde, é importante que se invista em profissionais de 
saúde e demais envolvidos nesta linha de atenção a fim de desenvolver medidas de prevenção para o controle desta incidência e das 
consequências, tais quais, fraturas, imobilidade, restrição de atividades, declínio da saúde, perda da autonomia e da independência, aumento do 
risco de institucionalização, prejuízos psicológicos, como o medo de sofrer novas quedas, risco de morte, além de prejuízos sociais relacionados à 
família. Trata-se de um estudo de cunho bibliográfico que teve como objetivo investigar a atuação do profissional enfermeiro na prevenção de
quedas em idosos no período de 2015 a 2019.  Dentre os fatores de risco, foram levantados: a) fatores intrínsecos – alteração sensorial, índice de 
massa corporal, gênero feminino, equilíbrio corporal, idade acima dos 65 anos, déficit cognitivo e demência, distúrbio da marcha, doenças 
sistêmicas, incapacidade funcional, sexo, auto percepção ruim da saúde (medo de cair); b) fatores extrínsecos – ambiente inadequado, 
medicação, histórica de queda, uso de chinelos. Evidenciou-se que a maioria dos eventos relacionados a quedas em idosos ocorrem em domicílios 
(60%) dos mesmos, seguido das localidades rua (15%), proximidades de casa (15%). Em relação a atuação do profissional enfermeiro para a 
prevenção do risco de quedas pontuou-se: Prática de consulta de enfermagem  direcionada às causas da queda; Integração da equipe 
multidisciplinar para realização de medidas preventivas de quedas; Elaboração de planos de cuidados que visam a minimização destas ocorrências 
de acidentes; Avaliação e incentivo a manutenção da capacidade funcional, física, mental e de qualidade aceitável; Orientação e auxílio aos idosos 
com prescrição de exercícios físicos para prevenção de quedas;  Orientação de idoso/familiar quanto ao controle do ambiente domiciliar para 
assegurar a deambulação; Controle das patologias de base por meio de instrução a cuidadores e familiares; Desenvolvimento e incentivo à 
participação do idoso em programas de atividade física e em grupos de apoio; Informar quanto ao uso de medicamentos que interferem no 
cognitivo para evitar acidentes; Orientação e manutenção da atenção com idosos com diagnóstico de demência; Atenção e cuidados com idosos 
que moram sozinhos. O presente trabalho permitiu ampliar os conhecimentos sobre quedas em idosos, fatores de riscos provenientes desse 
evento, e ressaltar a importância do enfermeiro na rede de atenção básica de saúde para a prevenção deste agravo de saúde, e na formação e 
estratégias de planejamento das assistências de enfermagem voltado a necessidade individualizada e coletiva destes usuários, com propósito de 
melhoria da qualidade de vida desta população específica.
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