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RESUMO 

 

Durante a pesquisa idealizou-se conhecer a importância dos cuidados de 
enfermagem que podem ser prestados aos idosos a fim de prevenir a queda aos 
mesmos. O estudo teve por objetivo levantar uma produção científica sobre a 
importância dos cuidados de enfermagem na prevenção de quedas em idosos. Foi 
realizada uma revisão bibliográfica por meio das bases de dados LILACS, BDENF e 
MEDLINE, com seleção final de 19 artigos, além de livros e publicações no Google 
Acadêmico, no período de 2007 a 2017. Compreendeu-se com a pesquisa que a 
enfermagem precisa estar disposta a auxiliar idosos e familiares com relação a 
recorrência de quedas devido ao envelhecimento, além de saber assistenciar este 
público de forma humanizada, uma vez que exige bastante do lado emocional do 
paciente que por muitas vezes se abala com o fato de envelhecer. Concluiu-se que 
apesar de parte da enfermagem estar sempre a postos para ajudar neste processo, 
por vezes outra parte não se doa muito no atendimento a esta população, uma vez 
que falta apoio das instituições de modo geral por terem uma visão sistemática do 
atendimento. 
 

Palavras-chave: Enfermagem; Risco de quedas; Idosos. 
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ABSTRACT 

During the research it was conceived to know the importance of the nursing care that 
can be provided to the elderly in order to prevent the fall to them. The objective of this 
study was to present a scientific study about the importance of nursing care in the 
prevention of falls in the elderly. A bibliographic review was performed through the 
LILACS, BDENF and MEDLINE databases, with a final selection of 19 articles, as 
well as books and publications in Google Scholar, from 2007 to 2017. It was 
understood with the research that nursing needs to be willing to help elderly people 
and their families in relation to the recurrence of falls due to aging, besides knowing 
how to assist this public in a humanized way, since it requires a lot of the emotional 
side of the patient, which is often shaken by aging. It was concluded that although 
part of the nursing is always available to help in this process, sometimes another part 
does not give much attention to this population, since there is a lack of support from 
the institutions in general for having a systematic view of care. 
 

Key-words: Nursing; Risk of fall; Seniors. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Não é novidade que o aumento populacional de pessoas com sessenta anos 

ou mais tenha se tornado um fato que cresce de maneira acelerada. No entanto, ao 

mesmo tempo em que a demanda de pessoas consideradas socialmente como 

idosas aumenta, automaticamente estas pessoas precisam de uma assistência 

hospitalar com mais frequência, uma vez que idosos apresentam problemas de 

saúde com mais frequência, no entanto, o número de serviços de saúde ainda é 

reduzido, comprometendo, obviamente, a assistência prestada. 

Com o aumento da população idosa, que automaticamente é um grupo 

populacional mais vulnerável, podem-se citar as quedas como uma constante 

preocupação, uma vez que conforme a idade avança, é comum que a capacidade 

funcional sofra alterações e interfira diretamente na autonomia e independência do 

idoso. Por essa razão, existe uma necessidade de cuidados e auxílio de terceiros, 

sejam estes família e profissionais de saúde, para realização de atividades simples 

ao dia a dia daquele ser humano. 

Essa pesquisa se justifica pela necessidade do entendimento e, ainda, em 

demonstrar que o enfermeiro e a equipe de enfermagem podem iniciar e intensificar 

o estabelecimento de ações e estratégias que visem prevenir as quedas em idosos, 

estejam estes hospitalizados, institucionalizados ou no próprio domicílio, mas que 

precisam de uma atenção especial em decorrência a idade que se avança. Pode-se 

dizer ainda que a enfermagem se torna fundamental na prestação da assistência 

humanizada aqueles idosos que já possuem redução da independência e 

autonomia. 

Como problema de pesquisa, questionam-se quais os cuidados e propostas 

que a enfermagem pode elaborar para prevenir acidentes por quedas direcionados 

às pessoas idosas? 

Definiu-se como objetivo geral levantar a produção científica sobre a 

importância dos cuidados de enfermagem na prevenção de quedas em idosos. E, 

como objetivos específicos, foram propostos identificar na literatura o processo de 

envelhecer e os fatores responsáveis por causar quedas em idosos, descrever 

propostas e intervenções para a prevenção de quedas e apontar a relevância da 

humanização na assistência ao idoso. 
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Os caminhos metodológicos desta pesquisa foram uma revisão bibliográfica 

com levantamento do tema. Considerada uma pesquisa descritiva e exploratória de 

natureza qualitativa, embasada em artigos presentes no Google Acadêmico e busca 

filtrada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através dos descritores enfermagem, 

risco de quedas e idosos. Foram ainda selecionadas as bases de dados MEDLINE – 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, LILACS – Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde e BDENF – Base de Dados de 

Enfermagem. Realizou-se ainda filtragem para idioma em português. O recorte 

temporal utilizado para a pesquisa considerou uma linha dos últimos dez anos (2008 

– 2018). E por fim, utilizou-se o critério de exclusão de artigos não coerentes com a 

temática, garantindo a pesquisa artigos que melhores se adequaram ao tema. 
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2. O ENVELHECIMENTO E AS MULTICAUSALIDADES DE QUEDAS EM 

IDOSOS 

 

É fato que o processo de envelhecer traz consigo uma série de mudanças 

fisiológicas e psicológicas, e que automaticamente tornam este indivíduo idoso frágil, 

especialmente quando este não tem o auxílio necessário para perpassar por esta 

última fase da vida. O envelhecimento faz parte da vida de todos os seres vivos e as 

mudanças que acontecem no organismo devem ser enfrentadas como um processo 

natural, embora nem todo ser humano lide bem com este fato (BRASIL, 2010). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, qualquer pessoa acima de 60 

anos de idade é considerada uma pessoa idosa. O envelhecimento da população 

tornou-se uma realidade em escala de mundo e, obviamente, nesta fase ocorrem 

uma série de modificações, e em geral, estas podem estar relacionadas ao 

surgimento ou agravamento de doenças crônicas, perda de funções ou até mesmo a 

perda da independência que este humano costumava ter (OMS, 2010). 

Segundo a OMS (2010), as quedas são definidas, comumente, como “vir a 

inadvertidamente ficar no solo ou em outro nível inferior, excluindo mudanças de 

posição intencionais para se apoiar em móveis, paredes ou outros objetos”. As 

quedas ocorrem como resultado de uma interação entre fatores de risco que 

refletem a diversidade de determinantes de saúde que afetam o bem-estar, seja 

direta ou indiretamente. Os fatores de risco podem ser categorizados em quatro 

dimensões: biológicos, comportamentais, ambientais e socioeconômicos. Os 

biológicos abrange tudo aquilo que pode ser relacionado ao ser humano: idade, 

gênero e raça, por exemplo. Os comportamentais é tudo aquilo que diz respeito a 

ações humanas, como emoções ou escolhas diárias. E os ambientais agrega a 

interação das condições físicas dos indivíduos somado ao ambiente que o cerca. 

As quedas podem ser consideradas como um grande problema mundial. As 

quedas fatais são classificadas como a segunda maior causa de morte por lesão não 

intencional em nível de mundo, perdendo apenas para acidentes de trânsito. Em 

todas as regiões do mundo, as taxas de mortalidade são mais altas entre os adultos 

com idade superior a 60 anos, neste caso considerado já idoso (BRASIL, 2010). 

É comum que a ocorrência de quedas esteja quase sempre relacionada ao 

somatório de diferentes fatores de risco e diversas causas, excluindo a possibilidade 

de apenas um fator ter sido causador do episódio. As quedas podem ser 
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classificadas ainda conforme os fatores extrínsecos, isolados ao indivíduo ou 

intrínsecos, no que diz respeito a fatores que envolvem o próprio indivíduo. Àquelas 

quedas que possuem causas extrínsecas, são majoritariamente acidentais, sendo 

única e de difícil repetição; e uma vez que estas tornam-se recorrentes, devem ser 

levados em consideração as alterações fisiológicas por conta do envelhecimento, 

das patologias e do uso de medicamentos (REZENDE; GAED-CARRILHO; 

SEBASTIAO, 2012). 

Quando se trata de uma queda em pacientes já idosos, a família ou as 

pessoas que rodeiam este indivíduo devem sempre atentar-se para o fato de que 

possa ter sido um acidente, mas deve prestar atenção de fato para perceber se a 

queda não pode ter sido um indício de problemas relacionados à saúde do mesmo 

(MENDES, 2010).  

Uma vez percebidas as causas dessas quedas, os familiares deste idoso 

devem preparar todo um ambiente e uma rotina adequada ao indivíduo em questão 

a fim de que quedas posteriores sejam evitadas. Sendo assim, a prevenção é 

fundamental para evitar riscos e danos ao paciente idoso que já é por natureza um 

ser humano mais frágil. Vale ressaltar que apoiar esta terceira idade a adotar hábitos 

saudáveis como prática de atividades físicas, alimentação saudável e equilibrada e 

controle das doenças crônicas são essenciais, estimulando sempre a manutenção 

da massa muscular e cálcio dos ossos a fim de manter este idoso menos frágil 

possível (SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA, 2008). 

Segundo a Sociedade Hospital Samaritano (2013), os principais fatores de 

risco que podem ser citados como causadores de queda em idosos podem ser: o 

sedentarismo, a demência ou confusão mental, o uso de medicamentos em excesso, 

equilíbrio prejudicado, ambiente domiciliar inapropriado ao idoso, doenças crônicas, 

incontinência e ainda, muito comum, a desnutrição. 

A prática de atividades físicas não costuma ser tão estimulada quanto 

deveria na terceira idade, e em razão disto, o sedentarismo é muito frequente. No 

entanto, os profissionais de saúde que podem apoiar, além da família, esta fase de 

vida de um indivíduo, devem ter sempre em mente que quanto menos o corpo se 

movimenta, maior será o declínio das condições e capacidades físicas deste 

indivíduo. Além disto, é fato que a ausência de exercícios leva à diminuição e as 

vezes até perda da força muscular, do equilíbrio e ainda da flexibilidade das 

articulações, acarretando negativamente no desempenho físico do idoso, 
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atrapalhando a velocidade da marcha ou agilidade para se sentar ou levantar 

(CARVALHAIS; SOUSA, 2011). 

Em relação as demências, como o Alzheimer ou Parkinson, é comum que 

estes sejam motivos de queda em idosos, uma vez que estas doenças mexem com 

o declínio cognitivo do mesmo, comprometendo ações de rotina como a postura, a 

percepção do corpo, a reação dos membros durante o movimento, desorientando o 

idoso com relação a equilíbrio até e automaticamente ocasionando as quedas 

(FERRETTI; LUNARDI; BRUSCHI, 2013). 

Outro fator causador de quedas que pode ser citado são os usos de muitos 

remédios, é comum que quanto mais idosa uma pessoa se torne, com isto venha a 

necessidade de fazer uso de diferentes medicamentos. No entanto, a ingestão de 

muitos deles de uma só vez, principalmente quando cinco ou mais, é capaz de ser 

um fator causador de quedas, uma vez que remédios podem causar efeitos 

colaterais, e com isto, aparecer consequências como tontura, sonolência e queda da 

pressão, que automaticamente podem ocasionar quedas. Alguns dos medicamentos 

muito comuns a terceira idade e relacionados a efeitos colaterais são anti-

hipertensivos, diuréticos, calmantes e antidepressivos, por exemplo, muito comuns 

na rotina de pessoas de idade (FERRETTI; LUNARDI; BRUSCHI, 2013). 

Um fator de risco para quedas mais comum, senão o mais comum, é sem 

dúvidas o ambiente em que este idoso está inserido sem qualquer tipo de adaptação 

para a locomoção deste. Infelizmente, nem todas as pessoas que rodeiam um idoso 

tem a noção de que o ambiente deve ser preparado para a melhor adaptação e 

independência do mesmo, não atentando o olhar para o que de fato importa para a 

rotina do idoso: um ambiente livre de superfícies escorregadias, com iluminação 

adequada, o auxílio de corrimãos e o mínimo possível de tapetes ou degraus, a fim 

de que incidentes de valores extrínsecos sejam evitados sempre que puder. 

Portanto, orientar quanto a este tipo de observação, e ainda em relação ao uso de 

calçados adequados para a idade é fundamental, uma vez que as quedas ocorrem 

com muito mais frequência dentro de casa do que em ambiente externo, e muitas 

vezes por fatores extrínsecos ao idoso (MESSIAS; NEVES, 2009).  

O equilíbrio também pode ser um grande fator de risco de quedas em 

idosos, sobretudo em pacientes que podem apresentar doenças ortopédicas ou que 

causem tontura, como as labirintites, a hipotensão postural, além de doenças 

cardiovasculares, neurológicas ou psiquiátricas, e ainda o uso de remédios. Além 
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disso, existem ainda casos em que há alterações da percepção do ambiente em 

decorrência de dificuldades visuais, como catarata ou glaucoma, ou ainda 

deficiências auditivas, que são também importantes causadores de desequilíbrio 

para o idoso. Tudo isto são condições que tendem a alterar o equilíbrio do idoso, 

deixando-o vulnerável a históricos de quedas (FERRETTI; LUNARDI; BRUSCHI, 

2013). 

Além de todos os fatores de risco para quedas citados acima, é comum que 

grande parte dos idosos convivam com o aparecimento e instalação de muitas 

doenças crônicas, como artrites, osteoporose, doenças cardiovasculares, histórico 

de AVC, incontinência, desnutrição, entre outras doenças que devem ser detectadas 

e tratadas adequadamente, a fim de que este idoso possua o menor possível de sua 

capacidade de independência afetada em suas atividades simples diárias 

(MESSIAS; NEVES, 2009). 

Sendo assim, fica claro que os fatores de risco para quedas em idosos 

precisam ser reduzidos a fim de serem evitadas quedas e posteriormente 

consequências tanto físicas quanto psicológicas para este idoso, uma vez que por 

menor que seja a queda, esta pode tornar este ser limitado já que por natureza o 

idoso é um ser mais frágil, causando grande dependência, precisando de cuidados 

diários de outra pessoa. Embora para uns idosos isto não seja problema, existem 

muitos casos em que as consequências psicológicas envolvem sentimentos como 

vergonha, perda da autoconfiança e ansiedade, o que é uma consequência um tanto 

quanto ruim para o idoso em questão (FREITAS et al., 2011).  

Portanto, os profissionais de saúde podem e precisam ter em mente que 

idosos precisam ser orientados junto de seus cuidadores e famílias, a fim de que o 

idoso possua a melhor qualidade de vida e promoção da saúde, para que desta 

forma todo e qualquer episodio de negligência seja extinto (FREITAS et al., 2011). 
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3. PROPOSTAS E INTERVENÇÕES QUE PREVINEM QUEDA EM IDOSOS 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), diz que qualidade de vida é a 

consciência que um indivíduo tem sobre a posição de vida que ele assume, 

abrangendo cultura e valores no qual ele está inserido, incluindo também seus 

objetivos, padrões e expectações. Dando continuidade ao que a OMS diz sobre 

qualidade de vida, esta organização ainda inclui seis atribuições para compreender o 

bem-estar humano, sendo essas atribuições: a saúde física, o estado psicológico, os 

níveis de autonomia e convívio social, além de padrão espiritual. Sendo assim, é 

fácil compreender que promover qualidade de vida à população idosa é de fato um 

desafio, uma vez que esta idade está propensa a perder atribuições como 

autonomia, saúde física, e então, os serviços responsáveis por promover qualidade 

de vida a esta amostra deve sempre considerar como cada idoso age em relação ao 

seu próprio estado de saúde (OMS, 2010). 

Existem muitos fatores responsáveis pela queda em idosos, e, portanto, afim 

de estimular a autonomia do idoso, nós enquanto profissionais devemos sempre 

incentivar ações independentes desde que o ambiente e as condições de vida deste 

idoso permita-o a liderar ações sozinho, afim de preservar o quanto pudermos sua 

autonomia diante de seu corpo. É comum vermos que idosos tem por costume ficar 

recolhido, quieto, deitado sempre que pode, evitando uma vida com ações ativas por 

medo do que lhe possa acontecer, e ao contrário de estimular isto, como dito 

anteriormente, quanto mais propiciarmos e estimularmos a independência desta 

amostra, melhor será a qualidade de vida desta população, além disso, através de 

incentivo, estimula-se ainda o mecanismo de aprendizado nos mesmos ao invés do 

medo (MELO et al., 2007). 

Planejar e executar medidas de intervenção e prevenção de quedas para 

idosos é, portanto muito importante, mas para que aconteça, profissionais de saúde, 

familiares e serviços que promovam qualidade de vida a esta população devem estar 

dispostos a criar e por em prática medidas que cada vez mais sejam comuns entre a 

terceira idade, a fim de romper com a limitação que a própria idade cria para si. 

Óbvio que em casos anormais não devemos considerar esta proposta, mas para 

indivíduos saudáveis, que apenas criam medos pela idade avançada, a estimulação 

da autonomia e capacidades funcionais do idoso deve sim ser incentivada 

(RIBEIRO; SOUZA; ATIE, 2008). 
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Apesar de dizer que a autonomia no idoso precisa mais do que nunca ser 

incentivada, este cenário de velhice e bem-estar vem mudando nos últimos anos. 

Através de trabalhadores da área da saúde, o estímulo à qualidade de vida vem 

crescendo, por serem estes os indivíduos responsáveis por promover saúde. Assim, 

para que a população alcance maior longevidade com qualidade de vida, nos últimos 

anos criou-se uma maior consciência para os cuidados, medidas e ações a serem 

tomados para com os idosos. Portanto, tem sido desmistificado, nota-se em 

diferentes literaturas, que envelhecer é sinônimo de dependência (MENDES, 2010). 

Para que um idoso seja considerado saudável, este deve ter a capacidade 

de gerir a própria vida, cuidar de si de forma independente, mesmo que este possua 

doenças. A partir disto, os profissionais de saúde responsáveis por promover saúde 

e os serviços capazes de auxiliarem os idosos devem conscientizar esta amostra à 

autonomia e vida ativa e melhorar a daqueles que possuem menos capacidade, 

mais dependência, seja através de exercícios, diminuição ou exclusão se possível 

de drogas que atuem no sistema vestibular destes, além de evitar toda e qualquer 

ação sem orientação médica (MELO et al., 2007). 

Segundo algumas literaturas e autores Ribeiro, Souza e Atie (2008), existem 

muitas ações de prevenção e estímulo à preservação da qualidade de vida do idoso, 

esteja este acometido por doenças e às vezes até pouco mais dependente que 

outros. No entanto, uma vez criada a consciência de profissionais de saúde e 

familiares pelo menos, consegue-se já ampliar estas ações e orientações a serem 

seguidas que prometem mais longevidade e qualidade de vida em ações cotidianas 

do idoso como pode ser visto no Quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 1 – Orientações ao idoso e familiar que o profissional pode sugerir e 

estimular para um ambiente seguro prevenindo quedas. 

Atitudes individuais direcionadas ao idoso 

Locomover-se com cuidado em escadas; 

Usar calçados com sola antiderrapante; 

Usar bengalas quando necessário; 

Subir calçadas e escadas com mãos livres; 

Nunca levantar de uma vez da cama; 

Procurar ajuda médica sempre que houver algum desconforto especialmente se este 

estiver relacionado à marcha. 
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No ambiente domiciliar 

SALA 

Sofás e poltronas com altura em torno de 50cm; 

Preferir móveis com cantos arredondados; 

Fixar estantes; 

Manter aparelhos de som e TV com fios bem presos; 

 

CHÃO 

Evitar tapetes soltos e espalhados; 

Preferir coberturas antiderrapantes; 

Evitar ceras, produtos brilhosos e escorregadios; 

Evitar objetos como fios soltos espalhados pelo caminho. 

 

ESCADAS 

Manter iluminação adequada; 

Optar por corrimão dos dois lados; 

Colocar tarjas emborrachadas em cada degrau. 

 

COZINHA 

Manter cabos de panelas para dentro do fogão; 

Evitar roupas largas que podem prender em cabos, botões; 

Enxugar qualquer líquido que possa respingar no chão; 

Evitar ao máximo subir em cadeiras ou bancos; 

Ter bancadas e pias em alturas correspondentes; 

Não guardar objetos em prateleiras altas. 

 

BANHEIRO 

Ter boa iluminação; 

Piso antiderrapante; 

Utilizar no box principalmente tapete antiderrapante; 

Optar por colocar barra de segurança no box; 

Optar por sabonetes líquidos e em saboneteira fixa para evitar pegá-lo; 

Manter um pequeno banco no box caso precise banhar-se sentado; 

Vaso sanitário com altura de 50cm facilita o levantar e sentar; 

Segurar-se em barras de segurança, nunca em toalhas ou suportes soltos; 
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QUARTO 

Ter boa iluminação; 

Camas de até 50cm de altura; 

Ter móveis de fácil aceso, sem precisar agachar ou levantar de maneira dificultosa; 

Evitar tapetes, fios, objetos ao caminho. 

 

Obs.: Instalar luzes nos corredores junto ao chão para andar a noite por toda a casa é uma 

boa dica. 

Fonte: Ribeiro, Souza e Atie, 2008. 

 

Além das orientações quanto ao ambiente e a prática de atividades físicas 

para que os idosos se mantenham ativos, trabalhando a autonomia e sua 

musculatura, mantendo-se forte, é extremamente importante ressaltar que a 

alimentação saudável é fundamental, afinal, os alimentos são os melhores remédios 

para a manutenção saudável do corpo humano. Portanto, no próximo Quadro 2, fica 

representadas algumas orientações primordiais a rotina de um idoso (MAZO et al., 

2007). 

 

Quadro 2 – Orientações nutricionais para auxiliar o incentivo a alimentação 

saudável dos idosos. 

Orientações nutricionais 

 Respeitar a alimentação de 3 em 3 horas; 

 Comer devagar e mastigar bem os alimentos; 

 Comer frutas, legumes e verduras, pois os alimentos são os melhores remédios; 

 Ingerir de 8 a 10 copos de água por dia; 

 Manter rotina de exercícios junto da alimentação saudável; 

 Evite estimulantes como café, chá preto, chá verdes e chocolates; 

 Evitar o repouso excessivo; 

 Evitar açúcares; 

 Preferir carnes brancas; 

 Evitar na medida do possível, situações de estresse; 

 Alimentos fritos não devem ser mais uma opção nesta idade; 

 Preferir queijos brancos. 

Fonte: MAZO et al., 2007. 
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Para compreendermos na prática como estas intervenções podem funcionar 

e os idosos e seus familiares, além dos profissionais de saúde, se tornarem cada 

vez mais conscientes que o idoso pode ter qualidade de vida evitando sempre que 

possível as quedas, criou-se este Quadro 3 para melhor visualização (FREITAS et 

al., 2011). 

 

Quadro 3 – A prevenção de quedas em idosos na prática. 

PROBLEMA SOLUÇÃO RESULTADO COMO ATINGIR? 

Desconhecimento 

dos profissionais de 

saúde da gravidade, 

frequência e fatores 

de risco de quedas 

em idosos. 

Saber mais; 

Capacitar os 

profissionais 

suficientemente para 

a prevenção de 

quedas em idosos. 

Ter profissionais 

capacitados para 

orientar o idoso e 

sua família quanto à 

prevenção de 

quedas. 

Capacitação para os 

profissionais de 

saúde que lidam 

com idosos para 

compreender a 

importância do tema. 

Desconhecimento 

dos idosos e 

familiares ou 

cuidadores quanto 

aos fatores de risco 

intrínsecos e 

extrínsecos para 

quedas. 

Orientar e tornar 

consciente idoso, 

familiar e cuidador 

sobre os riscos e 

medidas de 

adequação do 

ambiente para 

minimizar as quedas. 

Ter uma amostra da 

população mais 

consciente com 

relação aos riscos de 

quedas; Diminuição 

dos fatores de risco 

pra quedas. 

Reuniões, palestras, 

supervisões, busca 

ativa, incentivo e 

estímulo à prática do 

melhor para o idoso. 

Sedentarismo 

Estimular a 

participação do idoso 

em grupos de 

atividades 

ocupacionais, 

recreativas e de 

atividades físicas. 

Melhora do 

equilíbrio, da 

marcha, 

fortalecimento da 

musculatura e 

melhora da 

socialização do 

idoso. 

Participar 

regularmente de 

exercícios 

supervisionados. 

Fonte: Freitas et al., 2011. 

 

Por fim, uma vez orientadas as famílias e o próprio idoso, e certificados de 

que a consciência foi criada nos mesmos, este profissional já estará contribuindo 

com pelo menos alguma parte da população idosa em relação à prevenção de 
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quedas. Sabemos que às vezes somente a orientação não basta, pois muitos não 

seguem, e acabam se arriscando em vez de adaptar todo um ambiente para o idoso. 

Para estes casos, cabe a educação em saúde, fazer busca ativa desta amostra da 

população e tentar educar a fim de conquistar o discernimento cada vez mais 

destes, seja através de palestras, de ações interativas, relatos de experiências de 

outros idosos, ou outras ações. Além de todas as orientações anteriores, estimular a 

independência através de atividades físicas como hidroginástica, por exemplo, são 

ótimas ações uma vez que se exercitar combate ao desequilíbrio, fortalece a 

musculatura, melhora a coordenação e obviamente, contribui na prevenção das 

quedas (RIBEIRO; SOUZA; ATIE, 2008). 
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4. A HUMANIZAÇÃO COMO VALOR FUNDAMENTAL NA ATENÇÃO A 

SAÚDE AO IDOSO 

 

A Política de Saúde que rege o cuidado em saúde a pessoa idosa é o PSPI 

(Política de Saúde da Pessoa Idosa). Este tem como objetivo primordial proporcionar 

um envelhecimento saudável, mantendo a independência, a habilidade funcional e 

preservando a qualidade de vida da pessoa idosa. No entanto, para que este 

programa funcione de maneira correta, obviamente necessita-se de profissionais 

engajados em proporcionar o bem, ofertando todos os serviços garantindo a 

humanização e cuidado com o idoso, uma vez que o declínio biológico e dificuldades 

funcionais diminuem com o avançar dos anos, ficando este ser então exposto a 

situações de vulnerabilidade como as quedas, por exemplo (BRASIL, 2010). 

Levando em consideração que a humanização é defender o respeito à vida 

de um indivíduo, entende-se a importância que os profissionais de saúde têm neste 

processo de cuidar de um paciente idoso. É como se os mesmos renascessem, só 

que agora mais dependentes de atenção, de alguém que os acolha e cuide, de 

modo a fornecer apoio emocional através de uma assistência adequada, 

principalmente quando estes não possuem familiares e amigos capazes de doar seu 

tempo e cuidado a estes (SILVA; BORGES, 2014).  

Humanizar é nada menos que atender ao próximo de maneira interessada, é 

empenhar-se com o bem-estar do outro que não o próprio, é praticar o altruísmo, 

agir com o coração. Se tratando de idosos neste caso, os profissionais de saúde 

sempre que recebem esta faixa etária, principalmente esta faixa etária, deve saber 

se colocar no lugar daquele ser que carrega uma história de vida, e a partir deste 

pressuposto ser capaz de possibilitar condições humanas de vida a ele, tratando 

este ser com dignidade preservando a individualidade que ele trás consigo 

(WALDOW; BORGES, 2010).  

É fato que qualquer indivíduo tem direito ao atendimento público de 

qualidade, além de uma assistência humanizada. E por essa razão, brigar pela 

humanização se faz cada vez mais necessário. No entanto, os serviços públicos 

enfrentam dificuldade em sua maioria para executar com ardor uma assistência 

digna, e para que este problema fosse minimizado, criou-se então a Política 

Nacional de Humanização (PNH), que propôs que todas as ações vinculadas ao 

SUS deveriam vir regidos pela universalidade, equidade e integralidade, pois o 
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acolhimento é a visão de frente no atendimento ao próximo, portanto, a intenção é 

receber qualquer indivíduo dando-lhes a atenção devida, procurando estabelecer 

uma relação de confiança e segurança com o paciente (BRASIL, 2010). 

Portanto, sempre que se tratar de pacientes idosos, profissionais de saúde 

devem sempre levar em consideração que estes precisam progressivamente de 

atenção, são pessoas que com os anos passam a se tornar frágeis novamente,  é 

nítido que envelhecer traz consigo a redução gradual das capacidades humanas, 

tornando o indivíduo vulnerável e dependente rapidamente se não exploradas e 

incentivadas as capacidades deste, no entanto respeitando seus limites e 

necessidades, mas sem deixar de humanizar sempre (NUNES, 2012). 

Promover cuidado ao próximo não é uma tarefa fácil, ela confere muitos 

dons, capacidade e sabedoria. Humanizar uma assistência perpassa atender as 

necessidades básicas de alguém, como a fragilidade de um idoso, por exemplo. Este 

processo de cuidar do outro requer autocuidado, valorização do outro. É comum 

visualizar que idosos são cuidados através de suportes informais, seja pela família 

quando possui, amigos, vizinhos, alguém que se solidarize. E esta atitude deve ser 

cada vez mais propagada, a valorização ao idoso, a humanização para com eles, 

pois são pessoas que tendem a se tornar cada vez mais dependentes de um 

sistema e de pessoas capazes de ajudá-los (SILVA et al., 2011). 

É notório que a essência da profissão que é a Enfermagem é o cuidado com 

o ser humano. Sobre humanização, qualquer profissional desta área deveria ter 

interiorizado a importância que este sentimento tem. Ser enfermeiro ou fazer parte 

de uma equipe de enfermagem é lidar com o paciente desde o momento de sua 

admissão até sua alta, se doando a este durante todo o processo visto que se 

encontra sob seus cuidados, cabendo a estes responsáveis aproveitarem ao máximo 

suas competências funcionais, sem ultrapassar seus limites, óbvio (LEOPARDI, 

2015). 

O enfermeiro junto de sua equipe desempenham papéis extremamente 

importantes em relação ao atendimento humanizado. Dada a entrada deste paciente 

na instituição, cabe a estes profissionais auxiliarem todo o restante, tornar ou manter 

este idoso bem, independente do motivo da entrada, desde doença a um acidente 

como queda, e a partir disto ser responsável por auxiliar no processo de 

recuperação de suas funções, encorajá-lo a prosseguir ao sair dali, continuando a 

encontrar sentido na vida que este possui. O enfermeiro como profissional “agente 
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da cura” deve ter em mente que a valorização da saúde do próximo precisa existir, e 

através da responsabilidade que é a profissão, possuir papel ativo nisto (NUNES, 

2012). 

Sendo assim, ainda de acordo com Nunes (2012), os profissionais de 

enfermagem, especialmente o enfermeiro que lidera equipes, devem estar 

capacitados para fortalecer as atitudes efetivas e que causam impacto na 

assistência à saúde dessa parcela da população. 

Como já dito anteriormente, o enfermeiro quase sempre é o responsável 

mais relevante para guiar uma assistência de qualidade, bem-estar e contentamento 

no atendimento ao paciente. Este profissional deve ser capaz de lidar com as 

habilidades e conhecimentos que possui, a fim de melhor atender esta faixa etária, 

uma vez que idosos tendem a discriminarem a si mesmo simplesmente por terem 

idade avançada, no entanto quando bem acolhido nas instituições de saúde, este 

pode apresentar um pouco mais de autoconfiança, e de alguma forma, através da 

relação criada, possa minimizar sentimentos contrários a confiança em si, tudo 

simplesmente por um profissional ser humanizado e atender este paciente com base 

na atenção e respeito mútuo (SILVA; BORGES, 2014). 

Portanto, através do conhecimento das necessidades e limitações que os 

idosos apresentam naturalmente, fica mais fácil oferecer um atendimento humano, 

percebendo que esta parcela populacional carrega alguns desafios só por já possuir 

idade avançada, mas que por meio da confiança entre profissional e paciente, o 

vínculo se estabelece. Portanto, cabe ao enfermeiro junto de sua equipe buscar a 

promoção da satisfação ao usuário, agindo com eficiência na assistência 

(LEOPARDI, 2015). 

Diante disto, para que a prática humanizada aconteça cada vez mais nas 

instituições a fora, os profissionais devem possuir entendimento das necessidades 

humanas, adaptações e mudanças que acontecem na vida de um indivíduo, seja de 

dimensão biológica, psicológica, social ou cultural. E assim, a enfermagem como 

profissão atuante no cuidado, deve proteger a humanização, considerando as 

diferenças culturais, as crenças e os valores, procurando adequar o cuidado que 

aquele paciente precisa ao seu bem-estar (SILVA et al., 2011). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que apesar de a queda em idosos ser um acontecimento comum e 

recorrente, existe uma carência por parte da assistência de enfermagem e de 

enfermeiros que incentivem com ardor a prevenção de quedas tanto para os 

pacientes em questão quanto para seus acompanhantes e familiares. Sendo assim, 

é fundamental que as organizações já existentes que apoiam os idosos e as 

instituições, todas de um modo geral, passem a ter compaixão e força de vontade no 

que diz respeito ao interesse de profissionais de saúde em relação às quedas, 

adquirindo cada vez mais vontade em querer compreender as causas, os fatores de 

risco e as maneiras de se evitar ocasiões como quedas, uma vez que a população 

idosa cresce rapidamente, e, evitando as quedas, evitam-se possíveis problemas de 

saúde posteriores. 

Portanto, é importante evidenciar os cuidados que o enfermeiro precisa 

passar cada vez mais à sua equipe com relação a idosos, mantendo-os atualizados 

e instigados à sobre como atuar na prevenção direta das quedas relacionadas ao 

idoso, para que desta forma, este público possua suas necessidades atendidas e um 

cuidado preventivo ideal, compreendendo os profissionais que apesar de as quedas 

possuírem caráter multifatorial, as estratégias para reduzir os índices de quedas 

precisam ser sempre estimulados, tornando-se indispensável implementar esta 

conscientização a começar pelo enfermeiro, que é líder em compreender sobre o 

cuidado humano, perpassando pelas equipes, que também podem e devem 

disseminar e conscientizar os familiares sobre a importância que tem a temática. 
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