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RESUMO 

É importante que o profissional de saúde compreenda e conheça os fatores de 

risco em que o idoso está exposto para poder intervir e prevenir os acidentes 

por quedas, especialmente no ambiente hospitalar. Os objetivos da pesquisa 

são identificar os principais fatores de risco em quedas de idosos 

hospitalizados e levantar estratégias de prevenção de ocorrência de quedas 

em idosos hospitalizados. Para presente revisão integrativa da literatura foi 

elaborado a seguinte pergunta norteadora: quais as estratégias que mais 

contribuem para minimizar as quedas em idosos hospitalizados? Foram usadas 

as seguintes base de dados: LILACS e SCIELO e os seguintes descritores: 

Idoso, Queda, Instituição Hospitalar, Enfermagem. Foram encontrados 454 

artigos que após aplicação dos critérios foram selecionados 15. Foi feita uma 

leitura minuciosa dos artigos selecionados de onde emergiram dois eixos para 

posterior discussão: Fatores de risco em quedas de idosos hospitalizados e 

estratégias de prevenção de ocorrência de quedas em idosos hospitalizados.  

 

INTRODUÇÃO 

Para Santos (2010), o conceito de idoso é diferenciado para países em 

desenvolvimentos e para países desenvolvidos. Nos primeiros, são 

consideradas idosas aquelas pessoas com 60 anos ou mais. Essa definição foi 

estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), por meio da 

revolução 39/125, relacionando-se com a expectativa de vida ao nascer e com 

a qualidade de vida que as nações propiciam aos seus cidadãos.  

 

De acordo com Machado et al. (2009), o processo de envelhecimento provoca 

várias modificações no organismo, podendo levar o indivíduo idoso a sofrer 

mudanças no seu cotidiano, como por exemplo, aumento da possibilidade de 

sofrer quedas que levam os idosos a tornarem-se mais dependentes de ajuda 

para realizar as atividades de vida diária. O idoso necessita de atenção, 

cuidado, incentivo e valorização da sua trajetória de vida.  

 

Para Almeida et al. (2012), quando o idoso sofre a hospitalização, tende a 

perder seu referencial principal, uma vez que muda de ambiente e passa a lidar 

com outras dificuldades, representa uma mudança importante, principalmente 



na dificuldade de adaptação, trazendo situações de maior fragilidade, com 

comprometimento físico e psicológico. 

 

As características relacionadas às quedas em idosos incluem o déficit visual, 

os riscos ambientais, o uso de medicamentos, a fraqueza muscular, o aumento 

da idade, a história de quedas e a limitação funcional (CARVALHO, 2016). 

 

O enfermeiro, como membro da equipe de saúde deve desempenhar, 

aprimorar e socializar cuidados e estratégias para melhor atendimento as 

necessidades biopsicossociais dessa faixa etária onde o envelhecimento 

saudável não deve fazer somente da preocupação do setor saúde; deve ser 

incluída como prioridade na agenda social do país (MACHADO et al., 2009). 

 

OBJETIVO: Diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo, identificar os 

principais fatores de risco para quedas em idosos hospitalizados e levantar 

estratégias para prevenção de ocorrência de quedas em idosos hospitalizados.  

 

METODOLOGIA: Trata-se de revisão integrativa da literatura, que segundo 

Polit e Beck (2011), consiste em uma técnica de pesquisa que facilita a 

sintetização do conhecimento científico já produzido, por meio de análise dos 

resultados já evidenciados em outros estudos realizados por especialistas. 

 

DESENVOLVIMENTO: Justificamos a escolha desse tema, pois as propostas 

de ação de enfermagem envolvem o cuidado para a prevenção de quedas, 

enfatizando a promoção da saúde dos idosos, realizada através de um trabalho 

preventivo, com adoção de medidas e cuidados para evitar fatores de risco.  

Como questão norteadora para a realização da revisão integrativa, surge à 

seguinte indagação: quais as estratégias que mais contribuem para minimizar 

as quedas em idosos hospitalizados? O acesso do material para a realização 

da pesquisa foi feito por meio de bases de dados científicas: Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic 

Library Online (SCIELO). Os descritores selecionados por meio da Biblioteca 

Virtual em Saúde – Descritores em Ciências da Saúde (DECS) foram: Idoso, 

Queda, Instituição Hospitalar, Enfermagem. 



 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir dos descritores selecionados foram encontrados o total de 220 artigos 

na base de dados SCIELO, sendo que, 170 correspondem ao descritor “Risco 

de queda em idoso”, 50 correspondem aos “Cuidados de enfermagem” e 15 

artigos correspondem ao cruzamento dos descritores “Risco de queda em 

idoso” AND “Cuidados de enfermagem”. Na base de dados LILACS, foram 

encontrados o total de 234 artigos sendo que, 192 correspondem ao descritor 

“Risco de queda em idoso” e 42 correspondem ao cruzamento dos descritores 

“Risco de queda em idoso” AND “Cuidados de enfermagem”. Somando-se os 

artigos nas bases de dados foram encontrados o total de 57 artigos.  Após 

criteriosa análise foram selecionados 15 artigos que atendiam aos objetivos 

propostos do estudo. Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos 

artigos foram: artigos publicados de janeiro de 2008 a janeiro de 2017, em 

português, na íntegra e que estivesse relacionado ao idoso, quedas em idosos 

hospitalizados e cuidados de enfermagem. 
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