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RESUMO 

 

As taxas de hospitalização e tempo de internação de idosos são maiores quando 

comparadas com outras faixas etárias tornando-os mais susceptíveis a eventos adversos 

durante a hospitalização, como quedas e lesão tecidual por pressão (LP). Isso implica na 

necessidade de uma equipe de enfermagem preparada técnica e cientificamente para 

proporcionar uma assistência qualificada e segura à essa clientela com conhecimentos 

sobre as peculiaridades relativas ao processo de envelhecimento e à prevenção dos 

riscos potenciais desses pacientes para a ocorrência de eventos adversos, durante o 

processo de hospitalização. Assim, o estudo tem como objetivo geral: Analisar e 

identificar o conhecimento da equipe de enfermagem de um hospital de transição sobre 

prevenção de quedas e lesões teciduais por pressão em idosos e, como objetivos 

específicos: Identificar os riscos à segurança da pessoa idosa hospitalizada em hospital 

de transição na perspectiva dos profissionais da equipe de enfermagem, analisar os 

conhecimentos e práticas relatadas pelos membros da equipe de enfermagem de hospital 

de transição na prevenção de quedas e lesão tecidual por pressão em idosos, descrever 

as práticas realizadas pela equipe de enfermagem no intuito de prevenir lesão por 

pressão e quedas. Metodologia: Trata-se de estudo qualitativo do tipo descritivo 

desenvolvido com 15 profissionais da equipe de enfermagem de um hospital de 

transição no Estado do Rio de Janeiro, na Cidade de Niterói. A produção de dados 

ocorreu por meio de entrevistas semi-estruturadas realizadas por vídeo-chamadas e, 

após transcrição, foram submetidos à análise temática.  Participaram do estudo 15 

profissionais de enfermagem, dos quais sete enfermeiros e oito técnicos de enfermagem, 

maioria do sexo feminino, na faixa etária entre 30 a 35 anos e casados. Resultados: 

Dentre os resultados 11 participantes relataram não ter contato com conteúdo sobre 

segurança do paciente e 13 informaram ter apenas disciplinas no binomio saúde-idoso 

em sua formação.Conclusão: Conclui-se que os profissionais de enfermagem conhecem  

algumas  medidas  preventivas  para  quedas e LP, mas demonstram fragilidades 

referentes ao discernimento de notificação de evento adverso, necessidade  de  ações  

educativas  sobre  protocolos e escalas de avaliação de riscos de quedas e LP em idosos. 

 

Descritores: Hospitalização, idoso, lesão por pressão, acidente por queda, cuidados de 

enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

The hospitalization rates and length of stay of the elderly are higher when compared to 

other age groups making them more susceptible to adverse events during 

hospitalization, such as falls and tissue pressure injury (LP). This implies the need for a 

nursing team prepared technically and scientifically to provide qualified and safe 

assistance to this clientele with knowledge about the peculiarities related to the aging 

process and the prevention of the potential risks of these patients for the occurrence of 

adverse events, during the hospitalization process. Thus, the study aims to: Analyze and 

identify the knowledge of the nursing staff of a transitional hospital on the prevention of 

falls and tissue pressure injuries in the elderly. General objective: To analyze and 

identify the knowledge of the nursing staff of a transition hospital aboutspecific 

objectives: To identify the risks to the safety of the elderly person hospitalized in a 

transition hospital from the perspective of the nursing team professionals, to analyze the 

knowledge and practices reported by the members of the nursing team of the transition 

hospital in the prevention of falls and tissue injury by pressure in the elderly, describe 

the practices performed by the nursing team in order to prevent pressure injuries and 

falls. Methodology: This is a qualitative, descriptive study developed with 15 

professionals from the nursing team of a transition hospital in the State of Rio de 

Janeiro, in the city of Niterói. The production of data occurred through semi-structured 

interviews carried out by video calls and, after transcription, they were submitted to 

thematic analysis. Fifteen nursing professionals participated in the study, of which 

seven nurses and eight nursing technicians, mostly female, aged between 30 and 35 

years old and married. Results: Among the results, 11 participants reported not having 

contact with content on patient safety and 13 reported having only subjects in the 

health-elderly binomial in their training. Conclusion: It is concluded that nursing 

professionals know some preventive measures for falls and LP, but demonstrate 

weaknesses regarding the discernment of notification of adverse events, the need for 

educational actions on protocols and scales for assessing the risks of falls and LP in the 

elderly. 
 

Descriptors: Hospitalization , Aged, Pressure Ulcer, Accidental Falls, Nursing Care 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

RESUMEN 

Las tasas de hospitalización y la duración de la estancia de los ancianos son más altas en 

comparación con otros grupos de edad, lo que los hace más susceptibles a eventos 

adversos durante la hospitalización, como caídas y lesiones por presión tisular (LP). 

Esto implica la necesidad de un equipo de enfermería preparado técnica y 

científicamente para brindar una asistencia calificada y segura a esta clientela con 

conocimiento sobre las peculiaridades relacionadas con el proceso de envejecimiento y 

la prevención de los riesgos potenciales de estos pacientes para la ocurrencia de eventos 

adversos, durante el período. proceso de hospitalización. Por tanto, el estudio tiene 

como objetivo Objetivo general: Discutir los conocimientos del personal de enfermería 

de un hospital de transición sobre la prevención de caídas y lesiones tisulares por 

presión en ancianos. de caídas y lesiones tisulares por presión en ancianos y, como 

objetivos específicos: Identificar los riesgos para la seguridad de los ancianos 

hospitalizados en un hospital de transición desde la perspectiva de los profesionales del 

equipo de enfermería, analizar los conocimientos y prácticas reportados por los 

miembros del equipo de enfermería del hospital de transición en la prevención de caídas 

y lesiones por presión tisular en los ancianos, describir las prácticas realizadas por el 

equipo de enfermería con el fin de prevenir lesiones por presión y caídas. Metodología: 

Se trata de un estudio descriptivo cualitativo desarrollado con 15 profesionales del 

equipo de enfermería de un hospital de transición en el estado de Rio de Janeiro, en la 

ciudad de Niterói. La producción de los datos se produjo a través de entrevistas 

semiestructuradas realizadas mediante videollamadas y, tras su transcripción, se 

sometieron a análisis temático. En el estudio participaron quince profesionales de 

enfermería, de los cuales siete enfermeros y ocho técnicos de enfermería, en su mayoría 

mujeres, con edades comprendidas entre los 30 y 35 años y casados. Resultados: Entre 

los resultados, 11 participantes informaron no tener contacto con contenidos sobre 

seguridad del paciente y 13 informaron tener solo sujetos en el binomio salud-anciano 

en su formación. Consideraciones finales: Se concluye que los profesionales de 

enfermería conocen algunas medidas preventivas para caídas y LP, pero demuestran 

debilidades en cuanto al discernimiento de notificación de eventos adversos, la 

necesidad de acciones educativas sobre protocolos y escalas para evaluar los riesgos de 

caídas y LP en ancianos. 

 

Descriptores: Hospitalización, Anciano, Úlcera por Presión, Accidentes por Caídas,  

Atención de Enfermería  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O Tema e sua contextualização 

 

Em 2043, um quarto da população deverá ter mais de 60 anos, enquanto a 

proporção de jovens até 14 anos será de apenas 16,3%. A relação entre a porcentagem 

de idosos e de jovens é chamada de “índice de envelhecimento”, que deve aumentar de 

43,19%, em 2018, para 173,47%, em 2060 (IBGE, 2019). Essa situação de 

envelhecimento populacional é consequência, primeiramente da queda de mortalidade 

em todas as idades e da rápida e contínua queda da fecundidade no país indicando 

sobrecarga no sistema de saúde, uma vez que os idosos utilizam os serviços de saúde em 

uma proporção expressivamente maior do que as demais faixas etárias (RODRIGUES; 

ALVAREZ; RAUCH , 2019). 

O envelhecimento é caracterizado por alterações morfológicas, funcionais, 

bioquímicas e psicológicas, compreendendo um processo complexo e progressivo, 

geralmente identificado quando o indivíduo já apresenta algum grau de 

comprometimento da sua capacidade funcional e cognitiva (LIMA; NUNES VMA; 

OLIVEIRA; et al., 2017). Acrescenta-se que expressiva parcela de idosos desenvolve 

doenças crônicas ao longo da vida que podem agravar as limitações funcionais, 

conduzindo-os à dependência de outros e/ou equipamentos específicos para a realização 

de tarefas diárias e do seu próprio cuidado (CARNEIRO; VILELA; MEIRA, 2016). 

Ocasionando sobrecarga no sistema de saúde, uma vez que os idosos utilizam os 

serviços de saúde em uma proporção expressivamente maior do que as demais faixas 

etárias (RODRIGUES; ALVAREZ, 2019). 

A literatura mostra que os idosos internados estão mais vulneráveis a Eventos ao 

Adversos (EA), sendo esse o incidente que resulta em dano ao paciente (ANVISA, 

2017). No relatório de eventos adversos notificados à Anvisa no período de março de 

2014 a junho de 2019 evidencia-se 128.573 EA para a faixa etária de 66 a 85 anos ou 

mais, o total de incidentes foi de 332.536, ou seja, a faixa etária de idosos corresponde a 

38,6% do número total notificados no período (BRASIL, 2019).. 

Além disso, a maior incidência de incidentes foi na faixa etária de 66 a 75 anos 

com 54.696, do total, representando 16,4% do total de incidentes (BRASIL, 2019). 

Acrescenta-se que da totalidade de incidentes notificados 18,3% estão relacionados a 

lesão por pressão e 11% a quedas. Assim com intuito de inserir o Programa Nacional de 
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Segurança do Paciente (PNSP) o Ministério da Saúde (MS), em 2013, por meio da 

Portaria nº 529, instituiu-o definindo a segurança do paciente como redução, a um 

mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde 

(BRASIL, 2013a). 

O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) é composto por seis 

metas, dentre elas, reduzir o risco de quedas e prevenção de LP, meta 6. Com enfoque 

na meta 6, ressalta-se que a hospitalização é apontada como um dos fatores que aumenta 

o risco de queda (BRASIL, 2014a) e também de lesão por pressão. No que se refere a 

Lesão tecidual por pressão (LP) na pessoa idosa hospitalizada, Vieira (2014) afirma 

frente às características próprias do envelhecimento cutâneo as pessoas idosas 

apresentam predisposição às doenças crônicas não transmissíveis, as quais podem 

interferir na capacidade perceptiva, circulação sanguínea, oxigenação, mobilidade, nível 

de consciência, alterações dos níveis de eletrólitos e proteínas que levam à internação 

hospitalar e aumentam o risco da ocorrência de LP. 

Segundo a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (BRASIL, 2006) a prática 

de cuidados exige abordagem global, interdisciplinar e multidimensional que leve em 

conta a grande interação entre os fatores físicos, psicológicos e sociais que influenciam 

a saúde dos idosos e também sobre a importância do ambiente no qual eles estão 

inseridos. No contexto dos hospitais de transição existe uma alta demanda de pacientes 

idosos em situação de fragilidade física que os tornam mais vulneráveis a eventos 

adversos como lesão tecidual por pressão (LP) e quedas. 

No que se refere à LP em idosos, alguns fatores como a imobilidade, deficiência 

nutricional, envelhecimento da pele, umidade, fricção, incontinência, pressão, cirurgias 

e doenças crônicas acarretam maior predisposição para a ocorrência de LP nesses 

pacientes (ASCARI; VELOSO; SILVA et al, 2014) e, em relação as quedas, a 

dificuldade de marcha, equilíbrio prejudicado, redução da força, incontinência urinária e 

polifarmácia bem como fatores relacionados ao ambiente como iluminação, ausência de 

grades laterais no leito e uso de órteses são fatores que predispõe ao maior risco em 

idosos durante a hospitalização (ALVES; SOUZA, 2018). 

Nesse sentido, tendo em vista as singularidades da pessoa idosa emerge a 

necessidade de programas para melhoria do cuidado, tendo como estratégias a 

prevenção e monitoramento dos EA, realizados pelos profissionais de saúde, buscando a 

segurança de pacientes e a melhoria na qualidade do cuidado prestado nos serviços de 

saúde (SANTOS; ESPÍRITO SANTO; CUNHA; CHIBANTE, 2016). 
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Portanto, é fundamental a atuação de uma equipe de enfermagem capacitada 

para saber avaliar as demandas de cuidado de idosos visando promover uma assistência 

segura e efetiva mediante uma avaliação e implementação de medidas de prevenção dos 

riscos a que esses pacientes estão sujeitos durante o processo de hospitalização. 

A capacitação profissional está inserida na educação permanente no contexto das 

instituições de saúde e, com ela, espera-se uma melhoria do serviço prestado à clientela, 

com práticas seguras bem como adequação do desempenho da equipe visando o 

desenvolvimento de novas competências na prática assistencial. Nessa perspectiva 

destaca-se a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde que preconiza a 

capacitação como parte da educação permanente a partir das necessidades do serviço 

envolvendo trabalhadores e usuários ali inseridos e não somente ser implantada de 

forma verticalizada (BARCELLOS, 2017). 

À luz dessas considerações o presente estudo aborda os conhecimentos e práticas 

da equipe de enfermagem sobre a prevenção de quedas e lesões teciduais em idosos  

atuantes em um hospital de transição visando tanto a melhoria crescente da assistência 

prestada à clientela idosa quanto os indicadores de qualidade da assistência no que se 

refere à redução desses eventos adversos, dos custos e do tempo de hospitalização. 

 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Quais conhecimentos e práticas de cuidado a equipe de enfermagem de um hospital de 

transição aplica-se na prevenção de quedas e de lesões por pressão em idoso? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral: 

Analisar e identificar o conhecimento da equipe de enfermagem de um hospital de 

transição sobre prevenção de quedas e lesões teciduais por pressão em idosos. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Identificar os riscos à segurança da pessoa idosa hospitalizada em hospital de 

transição na perspectiva dos profissionais da equipe de enfermagem. 

- Analisar os conhecimentos e práticas relatadas pelos membros da equipe de 

enfermagem de hospital de transição na prevenção de quedas e lesão tecidual por 

pressão em idosos.    
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- Descrever as práticas realizadas pela equipe de enfermagem no intuito de prevenir 

lesão por pressão e quedas 

 

1.4 JUSTIFICATIVA  

Por meio do interesse pelo tema iniciou-se a pesquisa através da busca por via 

eletrônica na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online 

(ScIELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). 

Inicialmente, foi construída a revisão integrativa, dividida em seis etapas, de 

acordo com Mendes, Silveira e Galvão (2008): 

Primeira etapa: identificação do tema e seleção da questão de pesquisa: Qual o 

conhecimento da equipe de enfermagem sobre prevenção de quedas e lesão tecidual por 

pressão ao idoso hospitalizado?. 

Segunda etapa: estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/ 

amostragem ou busca na literatura. 

Realizou-se busca na base de dados com os descritores que foram extraídos do 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) sendo: “hospitais”, “enfermagem”, 

“acidentes por quedas”, “lesão por pressão”, “idoso” e “segurança do paciente” nos 

idiomas português, espanhol e inglês. O recorte temporal estabelecido compreendeu o 

período de 2015 - 2020, o período foi aderido para inserir estudos recentes. Acrescenta-

se que foram considerados os artigos que estavam disponíveis na integra para a leitura, 

sendo excluídas as revisões, dissertações e teses. 

 Na Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) via 

pubmed: (“Nursing, Team”[mh] OR “team nursing”[tiab] OR “Nursing Team”[tiab] OR 

“Nursing Care”[mh] OR “Nursing Care”[tiab]) AND ((“Accidental Falls”[mh] OR 

“Accidental Falls”[tiab] OR “falling”[tiab] OR “fall”[tiab] OR "Accident 

Prevention"[mh] OR "Accident Prevention"[tiab] OR "prevention accident"[tiab] OR 

"accident preventions"[tiab] OR "preventions accident"[tiab] OR "Pressure Ulcer"[mh] 

OR "Bed Sore"[tiab] OR "Bed Sores"[tiab] OR Bedsore*[tiab]) OR ((Ulcer*[tiab] OR 

sore*[tiab] OR ulcus[tiab]) AND (Pressure[tiab] OR bed[tiab] OR Decubitus[tiab] OR 

decubital[tiab]))) AND ((aged[mh] OR "older"[tiab] OR elder*[tiab] OR senior[tiab] 

OR senium[tiab] OR ancient*[tiab] OR senescence[tiab] OR nonagenarian*[tiab] OR 

octogenarian*[tiab] OR centenarian*[tiab]) AND (hospital*[tiab] OR 

Hospitalization[mh])) 
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 Nas demais bases de dados: “equipe de enfermagem” AND “prevenção de 

quedas” OR “lesão por pressão”  AND “Idoso hospitalizado” AND “segurança do 

paciente”  

 Em relação às estratégias de pesquisa segue abaixo o número de estudos 

encontrados, seguidos da aplicação dos critérios de refinamentos e os que foram 

selecionados para leitura está descrito na Tabela 1: 

 

Tabela 1: Estudos selecionados após a aplicação da estratégia de busca 

 

Base 

de dados 

Estratégia de 

pesquisa 

Selecionados 

para leitura 

(ScIELO) 55 5 

(LILACS) 78 4 

(BDENF) 168 7 

(MEDLINE) 431 9 

Total: 732 25 

Fonte: Autoria própria, 2020 

 

Após a inserção dos critérios de refinamento foram selecionados os estudos que 

ao serem confrontados seus títulos com os objetivos da pesquisa mantivessem 

correlação, totalizando 11 estudos para a leitura na íntegra 

Terceira etapa: definição das informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados/categorização dos estudos. 

Foi construído um instrumento, específico para a pesquisa em questão, que 

possibilitou o olhar crítico e sistemático para a coleta das informações, a saber: autores, 

ano de publicação, título, base de dados do periódico, periódico, tipo de estudo, 

conclusão. Descritos na quadro 1:  

 

Quadro 1: Instrumento das das informações 

Autores Título Base de dados | Tipo de estudo 

dados |Periódico 

Conclusão 

Fonte: Autoria própria, 2020 
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Quarta etapa: Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa. 

O quadro 2 descreve o número de estudos sequencialmente conforme aplicado a 

estratégia de busca. Inicialmente sem critérios de inclusão, resultando em 732 estudos. 

Em seguida foi utilizado os critérios de inclusão, sendo esses: os textos deveriam estar 

disponíveis na íntegra; deveriam ser artigos originais; excluíram-se revisões, 

dissertações e/ou teses; as publicações deveriam ser voltadas para a equipe de 

enfermagem (enfermeiros e técnicos de enfermagem), deveriam descrever as 

intervenções/reflexões/ações/assistência de enfermagem no que se refere a lesão por 

pressão e quedas. Os artigos repetidos foram excluídos. 

Obteve-se 262 estudos para acidente por quedas e 470 para lesão por pressão, 

totalizando 732 para leitura seletiva, dos títulos e resumos, exluindo-se 707 estudos 

resultando em 25 estudos, descritos na Quadro 2: 

Quadro 2:  Selecionados para leitura 
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Quadro 2 : Seleção para leitura 

  

Autores 

Título Base de 

dados | 

Periodico 

Tipo de 

estudo | 

 

Conclusão 

      

 

1 

FALCÃO,  R.M.M.; 

COSTA, K.N.F.M; 

FERNANDES,  M.G.M. et al. 

(2016) 

Risco de quedas em 

pessoas idosas 

hospitalizadas 

(SCIELO) 

Rev. Gaúcha 

Enferm) 

Estudo transversal 

abordagem quantitativa 

 

Utilizar ferramentas específicas na 

prevenção de quedas possibilita 

melhora na qualidade assistencial 

baseada em evidências científicas, 

permitindo intervir de forma eficaz e 

potencializar a segurança do paciente 

 

2 

LUZARDO, A.R.; JUNIOR, 

NFP.; MEDEIROS, M. et 

al. 

(2017) 

Repercussões da 

hospitalização por 

queda de idosos: 

cuidado e 

prevenção em saúde 

(SCIELO) 

Rev.Bras. 

Enferm 

Pesquisa exploratória  

com abordagem 

qualitativa 

A queda passa a ser valorizada quanto 

mais negativa for sua repercussão, a 

exemplo da necessidade de internação e 

cirurgia. Gerenciar a vulnerabilidade do 

idoso, em especial na atenção primária, 

avaliando suas comorbidades e seu 

ambiente interno e externo, minimizará 

consequências desfavoráveis e o custo 

social e fi anceiro das hospitalizações. 

 

3 

VACCARI,   E.; 

LENARDT, M.H.; ÉLIDE, 

W.M. 

(2016) 

Segurança do 

paciente idoso e o 

evento queda no 

ambiente hospitalar 

(LILACS) 

Cogirare 

Enferm. 

Trata-se de estudo 

quantitativo transversal 

Os idosos deste estudo não reconhecem 

o ambiente intra- hospitalar como local 

propício ao risco de quedas. É essencial 

a atuação da equipe multidisciplinar 

com estratégias e abordagens 

diferenciadas, a fim de 

conscientizar os idosos sobre o risco de 

queda intra- hospitalar e estimular a 

coparticipação de sua segurança 
 TOFFOLETTO, M.C.; Fatores relacionados à (LILACS) estudo de coorte A identificação dos eventos e fatores 
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4 BARBOSA, R.L.; ANDOLHE,  

e.t.; 

(2016) 

ocorrência de eventos 

adversos em pacientes 

idosos críticos 

Rev.Bras. 

Enferm. 

retrospectivo realizado 

em nove unidades de um 

hospital universitário 

associados no idoso subsidiam a 

prevenção dessas ocorrências perante as 

vulnerabilidades dessa faixa etária. 
 

5 

SIMAN, A.G.; BRITO, M.J.M. 

(2017) 
Mudanças na prática 

de enfermagem para 

melhorar a segurança 

do paciente 

(LILACS) 

Rev. Gaúcha 

Enferm 

Estudo de caso realizado 

em uma unidade de 

internação com 

profissionais do Núcleo 

de Segurança do Paciente 

e equipe de Enfermagem 

Ocorreram mudanças na prática de

 enfermagem, principalmente 

voltadas para o gerenciamento dos riscos 

 

6 
JUNIOR,  F.J.GS.; 

GALIZA, F. T.; FREITAS, 

M.C.; SANTOS J.D.M.; 

MONTEIRO C.F.S. 

(2015) 

Risco de quedas 

entre idosos 

hospitalizados: 

ferramenta para 

Segurança do paciente 

(BDEnf) 

Rev Enferm 

UFP 

estudo descritivo, 

transversal, 

É essencial que os profissionais de saúde 

despertem interesse sobre a segurança do 

paciente, implementando medidas 

preventivas com o intuito de diminuir a 

ocorrência de quedas e, 

consequentemente, minimizar os danos 

decorrentes das mesmas 

 

7 

PASA, T.S. et al. (2017) Avaliação do risco 

e incidência de 

quedas em 

pacientes adultos 

hospitalizados 

(BDEnf) 

 

Rev. Latino- 

Am. 

Enfermagem 

estudo de coorte quanto maior a pontuação de risco para 

quedas na admissão do paciente, maior 

ao final do período de internação e vice-

versa 
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8 

FALCO, 

R.M.M.; 

VASCONCELOS, 

J.M.B.;OLIVEIRA, 

J.S. 

(2018) 

Avaliação do risco de 

quedas em idosos 

hospitalizados 

Conocimientos 

(BDEnf) 

Rev enferm 

UFPE 

Estudo quantitativo, 

descritivo, de corte transversal, que  será desenvolvido com idosos hospitalizados 

-------------------------------------------------------- 

 

9 

OLIVEIRA, J.S.; 

DINIZ, M.M.P.; 

FALCÃO,  R.M.M.; 

et al. 

(2018) 

Fatores extrínsecos 

para risco de quedas 

de idosos 

hospitalizados 

(BDEnf) 

Rev enferm 

UFPE 

Estudo quantitativo, 

documental, 

retrospectivo e 

descritivo 

Conhecer o perfil dos idosos e os fatores 

extrínsecos possibilitará, aos profissionais de 

saúde, identificar os riscos e prover a 

assistência segura ao idoso 

 

10 

COSTA, F.M; 

SOUZA,  I.D.; 

MONTERO, M.I.; 

LOPES, M.H.B.M; 

GRECO, R.M. 

(2016) 

Quality Program: 

what influences the 

opinion of nursing 

team 

(PUBMED) 

Health 

Economics 

and 

Management 

Estudo

 ex

ploratório- 

descritivo 

As variáveis devem ser focadas durante a 

implantação e a execução de um Programa de 

Qualidade, pois possuem maior impacto na 

melhoria da opinião em relação a ele, 

contribuindo para aumentar a adesão dos 

trabalhadores de enfermagem 

 

11 

LIMA, M.P. et al 

 

(2015) 

Levels of career 

commitment and 

career entrenchment 

of nurses from public 

and private hospitals 

(PUBMED) 

 

Rev. Latino- 

Am. 

Enfermagem 

pesquisa de 

campo com um 

abordagem 

quantitativa. 

enfermeiras têm uma relação mais forte de 

afeto e identificação à carreira do que uma 

relação de estagnação, mantida principalmente 

devido a investimentos, seguido por custos 

emocionais e falta de alternativas. Este fato 

está associado com indivíduos continuar na 

enfermagem e ter um forte compromisso com 

as atividades 

 

12 

OLKISHI, E.; 

ASSIS, M.  

(2016) 

Aplicação de 

medidas de 

prevenção para 

úlceras por pressão 

pela equipe de 

enfermagem  antes  e 

após uma campanha 

educativa 

(SCIELO) 

Esc. Anna 

Nery 

Pesquisa 

exploratório- 

descritiva com 

abordagem 

qualitativa 

Houve efetividade da campanha para os itens 

melhor discutidos na capacitação. A 

efetividade deste tipo de abordagem é 

dependente da participação ativa da equipe na 

discussão de medidas a serem aplicadas e de 

recursos disponíveis. Faz-se necessária uma 

abordagem contínua e sistemática. 
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13 

VALLES, J.H.H.; 

MONSIVÁI, M.G.; 

GUZMÁN, G.I. et 

al (2016) 

Cuidado de 

enfermagem omitido 

em pacientes com 

risco ou com úlceras 

por pressão 

(SCIELO) 

 

Rev. Latino- 

Am. 

Enfermagem 

Estudo de 

correlação 

descritivo 

Um alto percentual de cuidados de 

enfermagem perdidos foi encontrado de 

acordo com a percepção da equipe. No 

entanto, a avaliação dos cuidados de 

enfermagem perdidos foi muito maior. 

Nenhuma relação significativa foi encontrada 

entre os dois. Portanto, é prioritário refletir 

sobre a importância de avaliações objetivas 

dos pacientes. 

 

14 

PASSOS, S.S.S.; 

COSTA, L.H. 

(2016) 

Cuidado quotidiano 

das famílias no 

hospital: como fica a 

segurança do 

Paciente 

(SCIELO) 

Texto 

Contexto

 – 

enferm 

Estudo 

qualitativo, de 

abordagem 

compreensiva 

Concluiu-se que essas ações dos familiares 

visam a segurança do paciente, e é 

estabelecida através da ambiência emocional 

pautada na racionalidade aberta. 

 

15 

GALVÃO, N.S.I.; 

SERIQUE, 

M.A.B.S.; 

SANTOS, V.L.C.G. 

et al 

(2016) 

Conhecimentos da 

equipe de 

enfermagem sobre 

prevenção de úlceras 

por pressão 

(LILACS) 

Rev Bras. 

Enferm 

Estudo descritivo 

e exploratório 

Déficit de conhecimentos sobre a prevenção 

de UP entre enfermeiros e técnicos/auxiliares 

de enfermagem, tornando mandatória a 

capacitação desses profissionais. 

 

16 

RENOBATO 

RR; 

ESPARZA- 

ACOSTA GR; 

GONZÁLEZ- 

FLORES SP 

(2017) 

Conocimientos del 

personal de 

enfermería sobre la 

prevención y el 

tratamiento de las 

úlceras por presión 

(BDEnf) 

Rev Enferm 

Inst Mex 

Seguro Soc. 

Estudo 

descritivo, 

correlacionado e 

transversal 

O nível de conhecimento era insuficiente. Há 

uma notável falta de atualização o assunto. Os 

resultados obtidos para implementar cursos de 

atualização e melhorias são relevantes 

atendimento hospitalar avaliando 

adiminuição da incidência de UPP. 

 

17 

BRAQUEHAIS,  

A.R.; 

DALLAROSA, 

F.S. 

(2016) 

Nurse's knowledge on 

the prevention of 

ulcers by pressure in 

a intensive therapy 

unit 

(BDEnf) 

Rev Enferm 

UFPI 

Estudo 

transversal, 

descritivo 

Verificou-se que os enfermeiros demonstram 

conhecimento intermediário sobre úlcera por 

pressão, apresentando conceitos adequados e 

identificando seus principais fatores de risco. 
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18 

VASCONCELLOS, 

J.M.B.; CALIRI, 

M.H.L. 

(2017) 

Ações de 

enfermagem antes e 

após um protocolo de 

prevenção de lesões 

por      pressão     em 

terapia intensiva 

(BDEnf) 

Esc Anna 

Nery 

Estudo 

observacional, 

prospectivo, 

comparativo, do 

tipo antes e 

depois, com 

abordagem 

quantitativa 

A maior frequência de ações preventivas após 

uso do protocolo demonstra a importância 

dessa ferramenta na adoção das 

recomendações baseadas em evidências 

científicas pelos profissionais 

 

19 

LINCHI, G.F.C.; 

LIMA, A.A.A.; 

SOUZA, E.N.; et al  

(2017) 

O impacto educacional 

da intervenção na 

qualidade de registros 

de enfermagem 

(PUBMED) 

Rev. Latino- 

Am. 

Enfermagem 

Estudo quase 

experimental do 

tipo antes e depois 

realizado 

em um hospital. 

A intervenção educativa mostrou-se eficaz na 

melhoria da qualidade dos registros de 

enfermagem e foi identificada uma falta de 

qualidade nos registros avaliados, revelada 

pelos baixos valores médios e pela fragilidade 

de algumas questões apresentadas nos itens, 

que não apresentaram significância aumentar. 

Portanto, ações educativas voltadas para 

casos clínicos reais podem ter implicações 

positivas para a prática de enfermagem 

 

20 

SILVA, C.F.S.; 

SANTANA, 

R.F.S.B.; 

GUITTON, B.; 

OLIVEIRA, R.B. et 

al (2017) 

Alta prevalência de 

cuidados com a pele e 

feridas em idosos 

hospitalizados no 

Brasil: um estudo 

observacional 

prospectivo 

 

(PUBMED) 

BMC Res 

Note 

Estudo 

observacional 

prospectivo. 

Os cuidados com a pele para prevenção e 

tratamento de lesões cutâneas representaram a 

maior demanda de intervenções de 

enfermagem em diferentes condições clínicas 

de idosos hospitalizados. 

 

21 

CHIARI, P.; 

FORNI, C.; 

GUBERTI, D M. et 

al 

(2017) 

Fatores preditivos para 

úlceras de pressão em 

uma população de 

adultos idosos 

hospitalizados por 

fraturas de quadril: 

(PUBMED) 

PLOS ONE 

 Estudo de coorte 

prognóstico 

multicêntrico 

prospectivo em 

enfermarias 

ortopédicas em três 

O estudo permitiu a identificação dos 

pacientes com maior risco de desenvolver 

úlceras por pressão e a construção de um 

modelo pragmático preditivo utilizando 

fatores de risco ou proteção significativos, a 

fim de reduzir o número de úlceras por 



25 

 

 
 

 

uma coorte 

prognóstica 

públicos italianos 

Hospitais 

pressão. 

 

22 

FULBROOK, P.; 

LAWRENCE, P.; 

MILES, S. 

(2019) 

Conhecimento de 

enfermeiras 

australianas sobre 

prevenção e 

gerenciamento de 

lesões por pressão 

 

(PUBMED) 

J. Wound 

Ostomy 

Continence 

Nurs. 

Pesquisa 

transversal 

Quando comparados com os resultados de 

estudos utilizando o PZPUKT, defendemos 

que uma pontuação de corte de 60% ou mais 

(em vez de ≥70%) deve ser usada para 

indicar uma pontuação global satisfatória. 

Nossos resultados identificaram déficits no 

conhecimento de lesões por pressão 

relacionadas ao suporte e indivíduos sentados 

e curativos como áreas em que os 

enfermeiros se beneficiariam de estratégias 

educacionais focadas. 

 

23 

BARON, M.V.; 

REUTER, C.P.; 

BURGOS, M.S. 

(2016) 

Estudo experimental 

com equipe de 

enfermagem 

relacionado ao 

conhecimento sobre 

úlceras de pressão 

 

(PUBMED) 

Rev. Latino- 

Am. 

Enfermagem 

um estudo 

quantitativo com 

experimental 

Intervenções educacionais sobre 

estadiamento, avaliação e prevenção de 

úlceras por pressão contribuíram 

significativamente para o aumento do escore 

de respostas corretas no teste de 

conhecimento do grupo de intervenção e 

melhoraram seus conhecimentos sobre o 

assunto. 

 

24 

STORN, M.; 

AASE, J. 

(2018) 

Segurança do 

paciente no cuidado 

transicional de 

idosos: efeitos de uma 

interorganização 

quase experimental 

intervenção 

educacional 

(PUBMED) 

BMJ Open 

Estudo quase 

experiental 

O 'Ponto de Encontro' tem o potencial de ser 

uma medida útil para os profissionais de 

saúde, com o objetivo de melhorar a cultura 

de segurança do paciente nos cuidados de 

transição. Um refinamento adicional dos 

principais componentes e testes com um 

design de estudo mais robusto serão 

benéficos. 
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Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

 

25 

 

YAKUSSHEVA, 

O.; WEISS, M.E.; 

BOBAY, K.L.et al 

(2019) 

A produtividade na 

preparação de 

pacientes para alta está 

associada à 

probabilidade do 

paciente de 

Retorno de 30 dias ao 

hospital 

(PUBMED) 

Medical Care 

Análise secundária 

dos dados 

paciente-

enfermeiro de um 

cluster-

randomizado estudo multisite de prontidão de alta do paciente e 

Readmissão. 

A variabilidade na produtividade de cada 

clínico pode ter implicações para resultados 

de pacientes com qualidade de cuidados 

agudos. 
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Quinta etapa: Interpretação dos resultados. 

Os 25 estudos passaram por leituras de forma contínua e sistemática para 

permitir a interpretação de seus achados e organizar as estratégias de pesquisa. 

Sexta etapa: Apresentação da revisão/síntese do conhecimento. 

Inicialmente após a análise dos dados da pesquisa notou-se que 18 dos artigos 

eram do Brasil, majoritariamente da região sul, sudeste e nordeste e 5 dos estudos eram 

estrangeiros. Em relação ao desenvolvimento da pesquisa 13 eram quantitativas, 10 

qualitativa e de natureza mista 1.  Observou-se que em relação ao período de publicação 

o ano de 2016 apresentou 10 do total, sendo a maior. Cabe ressaltar que o descritor 

“lesão por pressão” apresentou mais resultados em relação à questão da pesquisa dessa 

revisão, representando 14 dos estudos. 

 Após a leitura individual e analítica dos artigos, excluiu-se 14 artigos pois não 

atendiam a questão de pesquisa proposta. Os motivos de exclusão dos estudos foram: 

apresentavam apenas participantes de pesquisa idosos/familiares/cuidadores ausência de 

discussões ou propostas educacionais sobre acidente por quedas, lesão por pressão ou 

segurança do paciente que incluíssem a equipe de enfermagem como elemento ou 

totalidade dos participantes. Sendo assim, dentre os 25 estudos, 11 demonstraram 

correlação com a proposta dessa pesquisa. Assim estruturou-se o quadro 3  com síntese 

dos achados. 
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Quadro 3: Sintese dos estudos 

 

 Autores Título Base de dado | 

Periódico 

Tipo de estudo Conclusão  

 

 

1 

SIMAN, A.G.; BRITO, M.J.M. 

(2017) 
Mudanças na 

prática de 

enfermagem para 

melhorar a 

segurança do 

paciente 

(LILACS) 

Rev. Gaúcha Enferm 

Estudo de caso 

realizado em uma 

unidade de 

internação com 

profissionais do 

Núcleo 

de Segurança do 

Paciente e equipe de 

Enfermagem 

Ocorreram mudanças na 

prática de enfermagem, 

principalmente voltadas para o 

gerenciamento dos riscos 

 

2 

COSTA, F.M; SOUZA,  I.D.; 

MONTERO, M.I.; LOPES, 

M.H.B.M; 

GRECO, R.M. 

(2016) 

Quality Program: 

what influences 

the opinion of 

nursing team 

(PUBMED) 

Einstein (São Paulo) 

 

Estudo 

exploratório- 

descritivo 

As variáveis devem ser focadas 

durante a implantação e a 

execução de um Programa de 

Qualidade, pois possuem maior 

impacto na melhoria da opinião 

em relação a ele, contribuindo 

para aumentar a adesão dos 

trabalhadores de enfermagem 

3 OLKOSKI, E.; 

ASSIS, M.  

(2016). 

 

 

Aplicação de 

medidas de 

prevenção para 

úlceras por 

pressão pela 

equipe de 

enfermagem 

antes e após 

uma campanha 

PUBMED 

Esc. Anna Nery  

Pesquisa 

exploratório-

descritiva com 

abordagem 

quantitativa 

Houve efetividade da campanha 

para os itens melhor discutidos 

na capacitação. A efetividade 

deste tipo de abordagem é 

dependente da participação ativa 

da equipe na discussão de 

medidas a serem aplicadas e de 

recursos disponíveis. Faz-se 

necessária uma abordagem 
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educativa contínua e sistemática. 

4 VALLES J.H.H.; 

MONSIVÁI, M.G.; 

GUZMÁN, G.I. et al 

(2016) 

Cuidado de 

enfermagem 

omitido em 

pacientes com 

risco ou com 

úlceras por 

pressão 

(PUBMED) 

Rev. Latino-Am. 

Enfermagem  

 

Estudo descritivo 

correlacional 

Foi encontrada alta 

porcentagem de cuidado de 

enfermagem omitido na 

percepção da equipe. Porém, a 

avaliação do cuidado omitido 

foi muito superior. Não foi 

encontrada associação 

significativa entre ambos, 

priorizando reflexões sobre a 

importância de avaliações 

objetivas dos pacientes. 

5 GALVÃO, N.S.; I.;  

SERIQUE, M.A.B.S.; 

SANTOS, V.L.C.G. et al. 

(2016) 

 

 

Conhecimentos 

da equipe de 

enfermagem 

sobre prevenção 

de úlceras por 

pressão 

(PUBMED) 

Rev Bras Enferm 

. 

Instrumento 

validado. 

Déficit de conhecimentos sobre 

a prevenção de UP entre 

enfermeiros e técnicos/auxiliares 

de enfermagem, tornando 

mandatória a capacitação desses 

profi ssionais 

6 RENOBATO, R.R.; 

ESPARZA-ACOSTA, G.R.; 

GONZÁLEZ- FLORES, S.P. 

(2017) 

Conocimientos 

del personal de 

enfermería sobre 

la prevención y 

el tratamiento de 

las úlceras 

por presión 

(PUBMED) 

Rev Enferm Inst Mex Seguro 

Soc 

 

Para a 

mensuração das 

variáveis, foi 

utilizado um 

instrumento  auto 

administrado, 

criado pelos 

autores 

O nível de conhecimento era 

insuficiente. Há umanptável falta 

de atualização sobre o tema. Os 

resultados obtidos são relevantes 

para implantação de cursos de 

atualização e melhorias na 

assistÊncia hospitalar, avaliando a  

incidencu de Ups.  

7 BRAQUEHAIS, A.R.; 

DALLAROSA, F.S. 

(2016). 

 

Conhecimento 

do enfermeiro 

sobre prevenção 

de úlcera por 

(PUBMED) 

Rev Bras Enferm 

 

A coleta de dados 

foi realizada por 

um questionário 

semi-estruturado 

Déficit de conhecimentos sobre 

a prevenção de UP entre 

enfermeiros e técnicos/auxiliares 

de enfermagem, tornando 
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 pressão em 

unidade de 

terapia intensiva 

mandatória a capacitação desses 

profi ssionais. 

8 VASCOCELLOS, J.M.B.; 

CALIRI, M.H.L. 

(2017) 

 

Ações de 

enfermagem antes 

e após um 

protocolo de 

prevenção de 

lesões por pressão 

em terapia 

intensiva 

(PUBMED) 

Esc. Anna Nery 

 

Estudo 

observacional, 

prospectivo, 

comparativo, do 

tipo antes e depois.  

Foram observadas 

as ações de 

enfermagem 

durante 38 banhos 

no leito antes e 44 

depois do 

protocolo. 

A maior frequência de ações 

preventivas após uso do 

protocolo demonstra a 

importância dessa ferramenta na 

adoção das recomendações 

baseadas em evidências 

científicas pelos profissionais. 

9 LINCH,      G.F.C.; 

LIMA,       A.A.A.; 

SOUZA, E.N.; NAUDERER, 

T.M.; PAZ, A.A.;  COSTA, 

C. 

(2017) 

 

An edicational 

intervention 

impact on the 

quality of 

nursing records 

(PUBMED) 

Rev. Latino-Am. Enfermagem 

 

Estudo quase 

experimental com 

delineamento de 

antes e depois 

realizado em um 

hospital. Realizado 

através de reuniões 

semanais durante 

cinco meses. 

a intervenção educativa 

mostrou-se eficaz na melhoria 

da qualidade dos registros de 

enfermagem e foi identificada 

falta de qualidade nos registros 

avaliados, revelada pelos baixos 

valores médios e pela 

fragilidade de algumas questões 

apresentadas nos itens, que não 

apresentaram significância 

aumentar. Portanto, ações 

educativas voltadas para casos 

clínicos reais podem ter 

implicações positivas para a 

prática de enfermagem. 
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Autoria própria, (2020). 

10 BARON, M.V; 

REUTER, C.P; BURGOS, 

M,S. 

(2016)   

 

Estudo 

experimental com 

a equipe de 

enfermagem 

relacionado ao 

conhecimento 

sobre ulcera por 

pressão. 

interorganisational 

educational 

intervention 

(PUBMED) 

Rev. Latino-Am. Enfermagem 

 

Questionário 

validado. Point', incluindo reuniões interorganizacionais da equipe, combinando sessões educacionais com uma plataforma de discussão com foco em qualidade e segurança nos cuidados 

de transição dos 

idosos. 

As intervenções educativas 

sobre estadiamento, avaliação e 

prevenção da úlcera por pressão 

contribuíram significativamente 

para o aumento do escore de 

acertos no teste de conhecimento 

do grupo-intervenção e 

melhoraram o conhecimento 

sobre o tema. 

11 STORM, M.; SCHUTZ, 

J.; AASE, K. 

Patient safety in 

transitional care 

of the elderly: 

effects of a 

quasi-

experimental 

(PUBMED) 

Health services research 

 

O estudo utiliza 

uma pré-

intervenção e duas 

medições pós-

intervenção. O 

grupo de 

intervenção 

participou de um 

programa   

educacional   'The 

Meeting 

O 'Ponto de Encontro' tem o 

potencial de ser uma medida 

útil para profissionais de saúde 

quando objetivam melhorar a 

cultura de segurança do 

paciente em cuidados de 

transição. Refinamento 

adicional dos componentes 

principais e testes com um 

projeto de estudo mais robusto 

serão benéficos. 
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Dos 11 trabalhos selecionados os temas estavam relacionados ao ensino- 

aprendizagem, indicadores, conhecimentos da equipe de enfermagem sobre “Segurança 

do paciente”, “acidente por quedas” ou “lesão por pressão”. 

Assim, notou-se que a proposta de ensino aprendizagem nos serviços de saúde 

promove subsídios para identificar as oportunidades de melhorias necessárias para 

eliminar falhas em processos como a implementação de protocolos. Somado a isso a 

necessidade de identificar a necessidade de aprendizagem de acordo com as carências 

identificadas pelos profissionais, desverticalizando o processo de ensino. 

Pontua-se que os estudos classificaram os conhecimentos da enfermagem sobre a 

temática como intermediários ou com necessidade de serem intensificados. Somado a 

isso, os estudos realizados através de metodologias ensino-aprendizagem demonstraram 

que após as intervenções educacionais, a adesão aos processos e as intervenções para 

prevenção de acidentes aumentaram. 

Por fim, com a realização desse estudo estima-se obter ganhos para interagir de 

forma efetiva em processos educacionais em hospitais no que tange segurança do 

paciente, acidente por quedas e lesão por pressão. Possibilitando e incentivando que os 

profissionais interajam de forma efetiva na promoção, implementação e execução de 

protocolos institucionais bem como na prevenção de quedas e lesões por pressão de 

forma sistemática e científica. 

Identificou-se com os estudos a necessidade iminente de mensurar, não apenas o 

conhecimento da equipe de enfermagem sobre quedas e LP, mas também o auxílio 

desses para diminuir os riscos a incidentes à população idosa. Somado a isso  justifica-

se estudos sobre eventos adversos em idosos pela necessidade de gerar informações que 

permitam o monitoramento das ocorrências face às características próprias desse grupo 

populacional (TOFFOLETTO; BARBOSA; ANDOLHE; et al, 2016) 

Neste contexto evidencia-se a necessidade de descrever o conhecimento da 

equipe de enfermagem especificamente a população idosa em relação a quedas e LP por 

ser a população majoritariamente hospitalizada. Somado a isso não há estudos que 

abordam os riscos a população idosa especificamente em hospitais de transição que são 

unidades crescentes no Brasil, demonstrando uma lacuna de conhecimento. 
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1.5 RELEVÂNCIA  

 

Espera-se com a realização do estudo contribuir para ampliação do 

conhecimento da equipe de enfermagem sobre segurança do paciente e prevenção de 

quedas e lesões teciduais por pressão em idosos internados em hospital de transição. 

 A partir do estudo almeja-se contribuir para a redução da ocorrência de quedas e 

lesões teciduais por pressão em idosos e do tempo de hospitalização na instituição. 

É necessário o desenvolvimento de intervenções por parte dos profissionais da 

saúde, com foco na qualidade de vida e no envelhecimento ativo e saudável, que 

possibilitem a preservação desses aspectos na população idosa (MARIANO; 

CARREIRA; LUCENA; et al., 2020). Com a identificação desses impactos pode-se 

interferir na ocorrência da cascata de eventos adversos prompriciando a diminuição de 

gastos desnecessarios com a saúde decorrentes de EA.  

Outrossim, pretende-se ainda incentivar na instituição o desenvolvimento de um 

programa de educação permanente sobre temas emergentes do cotidiano da prática 

assistencial de enfermagem no âmbito de um hospital de transição. 
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2 CAPÍTULO I: REFERENCIAL CONCEITUAL 

 

2.1 Enfermagem e Segurança do Paciente 

 

O movimento em relação à segurança do paciente surgiu na década de 1990 com 

a importante publicação americana ‘To err is human: building a safer health system’, do 

Instituto de Medicina (IOM, 1999), em que os autores relataram a morte de 44.000 a 

98.000 americanos resultantes de incidentes que eram, em grande parte, evitáveis 

(TOFFOLETT; RUIZ, 2013). A partir de tal publicação a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) tem demonstrado sua preocupação com a segurança do paciente e adotado 

esta questão com o tema de alta prioridade na agenda de políticas de saúde de seus 

países membros. Assim, a partir do ano 2000, diversas iniciativas foram implementadas 

no intuito de fomentar questões relacionadas à temática para aprimorar os sistemas de 

serviços em saúde e assim evitar e/ou minimizar os eventos adversos além de 

potencializar as estratégias pautadas em processos mais seguros e eficazes (WHO, 

2004). 

No que se refere à enfermagem na tentativa de disseminar a segurança do paciente, 

formula-se em 2008 a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente 

(REBRAENSP, 2013), permitindo articulação entre os estabelecimentos de saúde e 

educação, na intenção de promover a qualidade em saúde e segurança do paciente. 

Acrescenta-se que a enfermagem tem implementado subsídios e estratégias, como a 

utilização de protocolos e checklist, para realizar intervenções que possibilitem uma 

assistência livre de danos aos pacientes, mais segura e com qualidade (LUZIA; 

ALMEIDA; LUCENA et al., 2014). 

Em seguida, em 2009, seis metas internacionais de segurança foram lançadas, quais 

sejam: identificação correta do paciente; comunicação clara e efetiva; segurança na 

administração de medicamentos; maior segurança em cirurgias, diminuição dos riscos 

de infecção e de prevenção de quedas e úlcera por pressão (ANVISA, 2013). 

Posteriormente o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo 

(COREN-SP, 2010a; COREN-SP, 2010b) e a Rede Brasileira de Enfermagem e 

Segurança do Paciente (Rebraensp), polo de São Paulo lançaram, em 2010, uma cartilha 
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apresentando os 10 passos para a segurança do paciente com a intenção de contemplar 

os principais pontos que impactam diretamente a prática assistencial de enfermagem 

que são: identificação do paciente; cuidado limpo e cuidado seguro – higienização das 

mãos; cateteres e sondas – conexões corretas; cirurgia segura; sangue e 

hemocomponentes – administração segura; paciente envolvido com sua própria 

segurança; comunicação efetiva; prevenção de queda; prevenção de úlcera por pressão; 

e segurança na utilização de tecnologia.  

O Ministério da Saúde legitimou e fortaleceu os esforços, tanto internacionais quanto 

nacionais, em prol da segurança do paciente, instituindo, em 2013, o Programa Nacional 

de Segurança do Paciente (PNSP), mediante a Portaria n.º 529/2013 (ANVISA, 2013; 

BRASIL, 2013a). Sendo um novo programa, diante da perspectiva moderna da 

prevenção quaternária em saúde, ou seja, detecção e intervenção fortemente ativas 

diante dos riscos e danos à saúde dos pacientes, almeja: 

[...] estimular o olhar crítico para a segurança do paciente, com 

estabelecimento de metas específicas para prevenir danos evitáveis e 

minimizar riscos de incidentes, propõe-se o desenvolvimento de um 

programa nacional de segurança do paciente que esteja vinculada aos 

programas de qualidade do governo federal. Tal programa deve envolver, no 

mínimo, o Ministério da Saúde, a ANVISA, a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) e o Ministério da Educação, sendo o último um 

importante aliado para a formação de profissionais de saúde, especialmente 

nos hospitais de ensino (CAPUCHO; CASSIANI, 2013, p.792). 

 

A Portaria nº 529, (Brasil, 2013a) define segurança do paciente como redução, a um 

mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Essa 

política veio reforçar nas instituições de saúde a importância de promover a segurança 

do paciente, com foco na qualificação do cuidado em saúde (BRASIL, 2013a). 

Em 2013, o Ministério da saúde lançou os protocolos básicos de segurança do 

paciente como estratégia de implementação do Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP), devendo estes serem aplicados para redução dos riscos em saúde 

(ANVISA, 2013). Em 9 de julho de 2013 a Portaria nº 1.277 (Brasil, 2013) aprovou os 

seguintes Protocolos de Segurança do Paciente: o de Cirurgia Segura, Prática de 

Higiene das mãos e Úlcera por Pressão (BRASIL, 2013f) 

Em seguida, na RDC 36, de 25 de julho de 2013 que institui ações para a segurança 

do paciente em serviços de saúde definiu-se alguns conceitos de segurança do paciente, 

dentre estes a cultura da segurança, definida como conjunto de valores, atitudes, 

competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da 

saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender 
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com as falhas e melhorar a atenção à saúde (BRASIL, 2013d). 

Conforme a Portaria n.º 529, de 01 de abril de 2013 (BRASIL, 2013a), a Cultura 

de Segurança possui cinco características a serem operacionalizadas pelos gestores: 

a) cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais 

envolvidos no cuidado e gestores, assumem responsabilidade pela sua 

própria segurança, pela segurança de seus colegas, pacientes e familiares; 

b) cultura que prioriza a segurança acima de metas financeiras e 
operacionais; 

c) cultura que encoraja e recompensa a identificação, a notificação e a 

resolução dos problemas relacionados à segurança; 

d) cultura que, a partir da ocorrência de incidentes, promove o 

aprendizado organizacional; 

e) cultura que proporciona recursos, estrutura e responsabilização para a 
manutenção efetiva da segurança. (BRASIL, 2013a)  

 

Em seguida  em 25 de setembro de 2013, a Portaria 2.095 aprovou os Protocolos de 

Segurança do Paciente de prevenção de quedas, identificação do paciente e segurança 

na prescrição e de uso e administração de medicamentos (BRASIL, 2013g). 

Por fim, a RDC 63 de 25 de Junho de 2014 dispõe sobre os Requisitos de Boas 

Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde no intuito de estabelecer padrões 

para funcionamento dos serviços de atenção à saúde, fundamentados na qualificação, na 

humanização da atenção e gestão, e na redução e controle de riscos aos usuários e meio 

ambiente (BRASIL, 2014b). 

Destaca-se que a Portaria nº 529 e o Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(PNSP), devem articular as demais políticas de saúde para integrar e somar esforços aos 

cuidados em redes de atenção à saúde visando contribuir para a qualificação do cuidado 

em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional, públicos ou privados de 

acordo com a prioridade dada à segurança do paciente (BRASIL. 2013a). 

Em relação à enfermagem e segurança do paciente, salienta-se que ela compõe 

grande parte do corpo clinico no hospital, além de, historicamente, pela natureza das 

suas atividades, permanecer a maior parte da jornada de trabalho em cuidados diretos ao 

paciente, o que favorece a avaliação contínua dos pacientes e a implementação de 

medidas para a prevenção de quedas e LP, além de outros EA, mediante uma prática 

qualificada com bases teóricas e práticas. 

Pontua-se que para garantia e mensuração de segurança do paciente é de extrema 

importância a notificação dos eventos adversos (EA). O reconhecimento dos eventos 

adversos e demais ocorrências também podem estar correlacionados à cultura, crença e 

conhecimento dos profissionais acerca do problema, uma vez que alguns profissionais 
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apresentam dificuldades em perceber o erro (DUARTE, 2015). 

Neste contexto, cabe ressaltar que o Conselho federal de enfermagem (COFEn) 

na Resolução do COFEN nº 564/2017 (COFEN, 2017) assegura no Art. 45 que é 

responsabilidade e dever da enfermagem prestar assistência à pessoa, família e 

coletividade livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência e que 

a enfermagem deve garantir assistência com segurança e prestar informações adequadas 

à pessoa e à família sobre os direitos, riscos, intercorrências e benefícios acerca da 

assistência de enfermagem. 

 

2.2 Lesão Tecidual por Pressão (LP) 

 

Em 13 de abril de 2016, a National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP, 

2016), agora intitulado National Pressure Injury Advisory Panel – NPIAP (NPIAP, 

2019), anunciou a mudança na terminologia Úlcera por Pressão para Lesão por Pressão 

com o objetivo de descrever de forma mais precisa esse tipo de lesão, tanto na pele 

intacta como na pele ulceradada. Além da nomenclatura os algarismos arábicos passam 

a ser empregados na indicação dos estágios da lesão ao invés dos romanos (SOBEST, 

2016). 

Quanto a definição de LP a National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) e 

a European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUA) (2009), definem úlcera por pressão 

como uma lesão localizada na pele, tecido, ou estrutura subjacente, geralmente sobre 

uma proeminência óssea, resultante de pressão isolada ou de pressão combinada com 

fricção e/ou cisalhamento.  

Pontua-se que diferentes sistemas de classificação de lesão por pressão são 

usados em diferentes regiões geográficas do mundo. O sistema de classificação da 

NPIAP de abril de 2016 esta descrito no quadro 4:
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Quadro 4: Sistema de Classificação NPIAP (abril de 2016) 

 

Sistema de Classificação NPIAP (abril de 2016) 

Lesão por pressão estágio 1: pele íntegra 

com eritema que não embranquece 

Pele íntegra com área localizada de eritema que não embranquece e que pode parecer diferente em 

pele de cor escura. Presença de eritema que embranquece ou mudanças na sensibilidade, 

temperatura ou consistência (endurecimento) podem preceder as mudanças visuais. Mudanças na 

cor não incluem descoloração púrpura ou castanha; essas podem indicar dano tissular profundo. 

Lesão por pressão estágio 2: perda da pele 

em sua espessura parcial com exposição 

da derme 

Perda da pele em sua espessura parcial com exposição da derme. O leito da ferida é viável, de 

coloração rosa ou vermelha, úmido e pode também apresentar-se como uma bolha intacta 

(preenchida com exsudato seroso) ou rompida. O tecido adiposo e tecidos profundos não são 

visíveis. Tecido de granulação, esfacelo e escara não estão presentes. Essas lesões geralmente 

resultam de microclima inadequado e cisalhamento da pele na região da pélvis e no calcâneo. Esse 

estágio não deve ser usado para descrever as lesões de pele associadas à umidade, incluindo a 

dermatite associada à incontinência (DAI), a dermatite intertriginosa, a lesão de pele associada a 

adesivos médicos ou as feridas traumáticas (lesões por fricção, queimaduras, abrasões). 41 7 

SISTEMAS DE CL 

Lesão por pressão estágio 3: perda da pele 

em sua espessura total 

Perda da pele em sua espessura total na qual a gordura é visível e, frequentemente, tecido de 

granulação e epíbole (lesão com bordas enroladas) estão presentes. Esfacelo e /ou escara pode estar 

visível. A profundidade do dano tissular varia conforme a localização anatômica; áreas com 

adiposidade significativa podem desenvolver lesões profundas. Podem ocorrer descolamento e 
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túneis. Não há exposição de fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem e/ou osso. Quando o 

esfacelo ou escara prejudica a identificação da extensão da perda tissular, deve-se classificá-la como 

Lesão por Pressão Não Classificável. 

Lesão por pressão estágio 4: perda da pele 

em sua espessura total e perda tissular 

Perda da pele em sua espessura total e perda tissular com exposição ou palpação direta da fáscia, 

músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso. Esfacelo e /ou escara pode estar visível. Epíbole 

(lesão com bordas enroladas), descolamento e/ou túneis ocorrem frequentemente. A profundidade 

varia conforme a localização anatômica. Quando o esfacelo ou escara prejudica a identificação da 

extensão da perda tissular, deve-se classificá-la como Lesão por Pressão Não Classificável. 

Lesão por pressão não classificável: perda 

da pele em sua espessura total e perda 

tissular não visível 

Perda da pele em sua espessura total e perda tissular na qual a extensão do dano não pode ser 

confirmada porque está encoberta pelo esfacelo ou escara. Ao ser removido (esfacelo ou escara), 

Lesão por Pressão em Estágio 3 ou Estágio 4 ficará aparente. Escara estável (isto é, seca, aderente, 

sem eritema ou flutuação) em membro isquêmico ou no calcâneo não deve ser removida. 

Lesão por pressão tissular profunda: 

descoloração vermelho escura, marrom ou 

púrpura, persistente e que não 

embranquece 

Pele intacta ou não, com área localizada e persistente de descoloração vermelha escura, marrom ou 

púrpura que não embranquece ou separação epidérmica que mostra lesão com leito escurecido ou 

bolha com exsudato sanguinolento. Dor e mudança na temperatura frequentemente precedem as 

alterações de coloração da pele. A descoloração pode apresentar-se diferente em pessoas com pele 

de tonalidade mais escura. Essa lesão resulta de pressão intensa e/ou prolongada e de cisalhamento 

na interface osso-músculo. A ferida pode evoluir rapidamente e revelar a extensão atual da lesão 

tissular ou resolver sem perda tissular. Quando tecido necrótico, tecido subcutâneo, tecido de 

granulação, fáscia, músculo ou outras estruturas subjacentes estão visíveis, isso indica lesão por 
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pressão com perda total de tecido (Lesão por Pressão Não Classificável ou Estágio 3 ou Estágio 4). 

Não se deve utilizar a categoria Lesão por Pressão Tissular Profunda (LPTP) para descrever 

condições vasculares, traumáticas, neuropáticas ou dermatológicas. 

Fonte: European Pressure Ulcer Advisory Panel, 2019

http://www.epuap.org/
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A prevenção de lesão por pressão constitui a meta 6 do PNSP, elaborado com o 

compromisso de desenvolver políticas públicas para promover o incentivo para a 

implementação de medidas preventivas. Entretanto, apesar de todos os avanços no 

âmbito da segurança do paciente, os eventos adversos (EA) continuam acontecendo com 

elevada incidência nos hospitais do país, dentre eles as LP. 

Em relação a incidência de LP notificados ao Sistema de Notificação da Vigilância 

Sanitária (SNVS) no período de 2014 a 2019 dos 330.536 incidentes notificados, 60.762 

(18,3%) corresponderam às notificações de lesões por pressão, sendo, durante este 

período, o terceiro tipo de evento mais frequentemente notificado pelos núcleos de 

segurança do paciente (NSP) dos serviços de saúde do país. Contudo os incidentes mais 

notificados foram identificados como: “outro”, seguido de “falhas durante à assistência 

à saúde” (BRASIL, 2019). Ainda, de acordo com o citado relatório, foram notificados 

cerca de 8.427 never events, eventos que nunca deveriam ocorrer em serviços de saúde, 

sendo 6.058 (71,8%) decorrentes de lesão por pressão estágio 3 e 1.868 (22,1%), 

resultantes de lesão por pressão estágio 4. 

Quanto à notificação de óbitos decorrentes de EA no Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária (SNVS), no relatório de Eventos adversos no período de 2014 a 

2019 do total de 1.599, 50 pacientes foram a óbito devido à lesão por pressão, 

representando 3,1% (BRASIL, 2019). Os óbitos e never events ocorridos nos serviços 

de saúde devem ser investigados imediatamente pelo SNVS, conforme estabelecido 

pelo Plano Integrado para a Gestão Sanitária da Segurança do Paciente (BRASIL, 2015) 

e Nota Técnica n°.1/20158, uma vez que a decisão para iniciar a investigação nestes 

serviços se baseia na natureza e na escala das consequências do evento ocorrido 

(BRASIL, 2017). 

O desenvolvimento da LP causa danos significativos ao paciente, pois dificulta o 

processo de recuperação funcional, pode causar dor e levar ao desenvolvimento de 

graves infecções, assim como tem sido associado a internações prolongadas, sepse e 

mortalidade (Brasil, 2013b) Dentre as alterações mais comuns de longos períodos de 

internação em hospitais as lesões por pressão (LP) são que mais impactam tanto os 

pacientes e seus familiares como o sistema de saúde, já que envolve prolongamento de 

internações, risco de infecções, outros agravos, além de elevar custos de tratamento 

(ANDRADE, 2016). 

Além desses prejuízos, a LP resulta em tratamento diferenciado, gerando custo 

elevado à instituição e aumento da carga de trabalho por parte da equipe de saúde 
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(BERGQUIST-BERINGER; GAJEWSKI; DUNTON; et al., 2011). Publicações 

demonstraram prevalência de LP em hospitais americanos de 15%, e incidência de 7% 

(MIYAZAKI; CALIRI; SANTOS, 2010). Aproximadamente 600 mil pacientes em 

hospitais dos EUA evoluem a óbito a cada ano em decorrência de complicações 

secundárias a essa lesão, gerando custo estimado de 11 bilhões de dólares por ano 

(BRASIL, 2013b). 

Diferentemente de parte das alterações de pele, a LP tem sido alvo de grande 

preocupação para os serviços de saúde, pois a sua ocorrência causa impacto tanto para 

os pacientes e seus familiares, quanto para o próprio sistema de saúde, com o 

prolongamento de internações, riscos de infecção e outros agravos evitáveis. Dessa 

forma em relação a LP e a sua prevenção são consideradas metas de segurança do 

paciente e responsabilidade da equipe multidisciplinar em todos os níveis de atenção do 

sistema de saúde (BRASIL, 2017). Neste sentido, a incidência de LP é um importante 

indicador para qualidade em saúde, dessa forma o melhor método é prevenir a 

ocorrência de LP, mantendo a equipe capacitada no que tange às formas preventivas e 

os sinais de risco para o desenvolvimento de LP. 

Assim as medidas preventivas a LP na maioria dos casos pode ser evitada por 

meio da identificação dos pacientes em riscos e da implantação de estratégias de 

prevenção confiáveis para todos os pacientes identificados com risco (BRASIL, 

2013b). O escore da escala auxilia na adoção de medidas preventivas, como 

evidencia-se na Quadro 5:
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Quadro 5: Escore da escala de Braden x Medidas preventivas  

 

Fonte: Brasil (2013b)

 

Medidas preventivas para úlcera por pressão conforme classificação de risco 

Risco baixo (15 a 18 pontos na escala de 

Braden). 

Risco moderado (13 a 14 

pontos na escala de 

Braden). 

Risco alto (10 a 12 pontos 

na escala de Braden). 

Risco muito alto (≤ 9 pontos na 

escala de Braden). 

● Cronograma de mudança de decúbito; 

● Otimização da mobilização; 

● Proteção do calcanhar; 

 

● Manejo da umidade, nutrição, fricção e 

cisalhamento, bem como uso de 

superfícies de redistribuição de pressão 

● Continuar as 

intervenções do risco 

baixo; 

● Mudança de 

decúbito com 

posicionamento a 30°. 

● Continuar as 

intervenções do risco 

moderado; 

● Mudança de decúbito 

frequente; 

● Utilização de coxins de 

espuma para facilitar a 

lateralização a 30º 

● Continuar as intervenções 

do risco alto; 

● Utilização  de superfícies de 

apoio dinâmico com pequena 

perda de ar, se possível; 

● Manejo da dor. 



44 

 

 

 
 

Uma estratégia importante para a prevenção de LP é mensurar os riscos, uma escala 

amplamente utilizada é a de Braden (ANEXO B).  

Além da aplicação periódica da escala, a equipe de enfermagem nas unidades 

hospitalares deve realizar inspeção diária na pele, intensificar hidratação da pele, 

observar questões de incontinência urinária e fecal, e fatores de hidratação e nutrição 

com o auxílio da nutrição. 

Em relação aos locais de maior incidência da LP, o estudo de Saldanha (2016) 

elucida que não existe superfície do corpo que possa ser considerada imune aos efeitos 

isquêmicos da pressão, mas as LP frequentemente ocorrem sobre uma proeminência 

óssea. As regiões mais afetadas pela LP são: o calcanhar (21,7%), o ísquio (19,7%), o 

sacro (19,5%), as nádegas (13,4%) e o tornozelo (3,4%). 

No que se refere às causas de LP a National Pressure Ulcer Advisory Panel 

(NPUAP, 2016) que essa pode apresentar-se como pele intacta ou úlcera aberta bem 

como ser dolorosa, resultado de pressão intensa e/ou prolongada em combinação com o 

cisalhamento. O Cisalhamento, por sua vez, é causado pela interação da gravidade com 

a fricção, exercendo forças paralelas na pele. É o que ocorre quando a cabeceira da 

cama é elevada acima de 30°, na qual o esqueleto tende a escorregar, obedecendo a 

força da gravidade, mas a pele permanece no lugar (ROGENSKI, 2014). Ressalta-se 

que a incidência aumenta proporcionalmente à combinação de fatores de riscos, dentre 

eles, idade avançada e restrição ao leito (BRASIL, 2013b). 

A equipe de enfermagem tem grande responsabilidade na assistência direta e 

contínua na prevenção e tratamento da LP. Tendo em vista que, em sua maioria, as LP 

são evitáveis, devem ser instituídas políticas e medidas preventivas, uma vez que estas 

podem minimizar o sofrimento e os custos adicionais ao doente, à família e às 

instituições (ROGENSKI; KURCGANT, 2012). Cabe à enfermagem, por meio da 

utilização de seus conhecimentos específicos, estabelecer metas, utilizar escalas 

preditivas de avaliação de risco e implantar medidas de prevenção e tratamento das UP, 

estabelecendo um processo avaliativo contínuo preservando assim a integridade da pele 

(JAUL, 2010). 

Por fim, as lesões de pele representam um grande desafio para os profissionais de 

saúde que prestam cuidados, ocasionando aumento de custos no tratamento, internação 

hospitalar prolongada, além de desconforto e impacto negativo sobre a qualidade do 

serviço prestado e a qualidade de vida dos pacientes (CAMPANILI, 2015). 

Nessa concepção, a LP ao acometer o paciente hospitalizado, assim como outros 
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EA é um importante indicador de fragilidade na segurança do paciente e a qualidade 

assistencial tornando-se desafio aos gestores e profissionais. 

Em relação a incidência de LP em idosos, para Vieira (2014), elas estão associadas 

às características próprias do envelhecimento cutâneo e à predisposição para doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNTs), as quais podem interferir na capacidade 

perceptiva, circulação sanguínea, oxigenação, mobilidade, nível de consciência, 

alterações dos níveis de eletrólitos e proteínas que levam à internação hospitalar. Entre 

as lesões cutâneas que mais acometem os idosos a lesão tecidual por pressão (LP) tem 

aumentado nos últimos anos com destaque para aqueles agudamente hospitalizados ou 

que necessitam de cuidados institucionais de longo prazo (MORAES; BORGES; 

LISBOA; CORDEIRO et al., 2016). 

Segundo Pachá et al (2018), a idade e os dias de internação apresentaram efeito 

dose- resposta, quanto maior a idade ou o número de dias de internação, maiores as 

chances da presença de Lesão por Pressão, além disso o seu estudo concluiu que houve 

associação significativa entre maior ocorrência de óbitos em pacientes com lesão. 

Assim a equipe de enfermagem deve intensificar as medidas preventivas a LP à 

pessoa idosa hospitalizada, pois a pessoa idosa é mais vulnerável ao incidente. Além 

disso, a população idosa consome mais os serviços hospitalares tornando-os grupo de 

risco ao desenvolvimento de LP. 

Somado a isso, as lesões de pele representam um grande desafio para os 

profissionais de saúde que prestam cuidados, ocasionando aumento de custos no 

tratamento, internação hospitalar prolongada, além de desconforto e impacto negativo 

sobre a qualidade do serviço prestado e a qualidade de vida dos pacientes 

(CAMPANILI, 2015). 

Nesta perspectiva, a LP representa um grave problema envolvendo o sofrimento 

de pessoas, aspectos econômicos e um desafio interdisciplinar, uma vez que consome 

grande quantidade de recursos do sistema de saúde e horas de assistência de 

enfermagem (ROGENSKI, 2012), devido ao seu tratamento prolongado e de alto custo 

(MOORE; COWMAN 2014). 

 

2.3 Quedas em idosos hospitalizados 

 

Segundo a OMS (2008) quedas correspondem a um evento em que a pessoa 

inadvertidamente cai ao solo, chão ou níveis inferiores, excluída a alteração intencional 
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da posição para repouso na mobília, paredes ou outros objetos (WHO, 2008). 

Definições mais recentes definem como o deslocamento não intencional do corpo para 

um nível inferior à posição inicial, provocado por circunstâncias multifatoriais, 

resultando ou não em dano. Assim considera-se queda quando o indivíduo é encontrado 

no chão ou quando, durante o deslocamento, necessita de amparo, ainda que não chegue 

ao chão (BRASIL, 2013c). 

Dentre as estratégias para reduzir a incidência de queda durante a hospitalização, é a 

inclusão no PNSP, representando a meta 6 (ANVISA, 2013). As quedas durante a 

internação são uma das ocorrências mais importantes na quebra da segurança do 

paciente e são frequentemente responsáveis pelo aumento do número de dias de 

hospitalização e piores condições de recuperação (SARGES, 2017). 

Sobre a relação entre idade e risco de queda, a idade acima de 60 anos é considerada 

como maior fator de risco importante para queda e para as lesões decorrentes do evento. 

Isso pode ser explicado pelas alterações do processo fisiológico do envelhecimento que 

são preditoras de queda, tais como: problemas na mobilidade física, incluindo a 

instabilidade postural e alteração da marcha, diminuição da capacidade funcional, 

cognitiva e visual (SARGES, 2017). 

Corroborando com essa correlação a associação entre idade e risco de quedas, o 

Diagnóstico de Enfermagem da NANDA Internacional – considera a idade acima de 65 

anos, como fator relacionado para o Diagnóstico de Enfermagem “risco de quedas” 

(NANDA, 2018). 

É interessante citar também que alguns transtornos mentais e cognitivos, como a 

depressão e a demência, atrelados a outras co-morbidades e a instabilidade postural, 

também se apresentam como limitantes da velhice (OMS, 2015) e podem propiciar a 

ocorrência de queda. 

Em geral, idosos institucionalizados, tanto em hospital quanto em instituição de 

longa permanência, caem com maior frequência do que aqueles que vivem na 

comunidade, como verificado em estudo realizado com idosos em unidades de clínica 

médica em Cuiabá na qual a incidência foi de 12,6 quedas por 1.000 pacientes/dia 

(ABREU et al., 2015). Corroborando com o estudo, o relatório de eventos adversos 

notificados à Anvisa no período de Janeiro de 2014 a Maio de 2019, o número de 

quedas foi responsável por 36.452 de 330.536 incidentes notificados, ou seja, 

representando 11% (BRASIL, 2019). 

É importante entender que qualquer pessoa está sujeita a sofrer uma queda, todavia, 
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para a pessoa idosa, a consequência desse evento é maior, pois influência na sua 

mobilidade e na redução das funções, o que leva a alterações psicofísicas, funcionais e 

econômicas (TEIXEIRA, 2019). 

Considera-se que o processo de envelhecimento corrobora para o aparecimento de 

alteração no funcionamento de alguns sistemas, acontecimento comumente denominado 

síndrome geriátrica. Nesta perspectiva demonstra-se a importância do envelhecimento 

saudável, e de promover e restabelecimento da independência e autonomia da pessoa 

idosa após o processo de hospitalização precocemente. Evidenciando-se a necessidade 

de profissionais da saúde capacitados a promoção de cuidados especializados para gerar 

a segurança dessa clientela acolhendo suas especificidades. Cabe-se definir os 

componentes da síndrome geriátrica, denominadas “7 is” (Quadro 6) 

Quadro 6: Síndromes Geriátricas 
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Quadro 6: Sindromes Geriátricas 

Síndrome 

Geriátrica 

Definição 

Insuficiência cognitiva Designa o comprometimento das funções encefálicas superiores capaz de prejudicar a funcionalidade da 

pessoa.  Para  o   estabelecimento   do   diagnóstico de incapacidade cognitiva é fundamental a constatação 

do prejuízo na funcionalidade do indivíduo ou perda de atividades de vida diária – AVDs 

Iatrogenia Significa qualquer alteração patogênica provocada pela prática médica. Ressalta-se que os idosos, 

devido à sua natural vulnerabilidade mais acentuada, possuem maior suscetibilidade a sofrerem 

iatrogenias 

Incontinência urinária Afeta a independência do indivíduo, comprometendo, indiretamente, a função mobilidade. O idoso com 

incontinência esfincteriana sofre limitação de sua participação social, em virtude da  insegurança 

gerada pela perda do controle miccional 

Instabilidade postural O comprometimento da mobilidade além de afetar diretamente a independência do indivíduo, pode 

acarretar consequências gravíssimas, principalmente nos idosos. A instabilidade postural, por exemplo, 

leva o idoso à queda, o que representa um dos maiores temores em geriatria 

Imobilidade O conceito de imobilidade é variável, associando-se intrinsecamente ao movimento ou deslocamento 

no espaço, possibilitando a independência do indivíduo  Por imobilidade entende- se qualquer limitação 

do movimento 
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Fonte: Moraes; Marino; Santos et al  (2010) 

Incapacidade comunicativa Problemas de comunicação podem resultar em perda de independência e sentimento de desconexão com 

o mundo, sendo um dos mais frustrantes aspectos dos problemas causados pela idade. A incapacidade 

comunicativa pode ser considerada importante causa de perda ou restrição da participação social 

(funcionalidade), comprometendo a capacidade de execução das decisões tomadas, afetando 

diretamente a independência do indivíduo. Aproximadamente um quinto da população com mais de65 

anos apresenta problemas de comunicação 

Insuficiência 

Familiar 

A família constitui-se  na  principal  instituição cuidadorados idosos  frágeis,  devendo  ser  privilegiada  

nessa sua função. A transição demográfica, entretanto, atingediretamente essa “entidade”, reduzindo 

drasticamente a função. A transição demográfica, entretanto, atinge diretamente essa “entidade”, reduzindo a 

sua capacidade de prestar apoio a seus membros idosos. 
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Entretanto, muitos idosos não reconhecem o ambiente hospitalar como local 

propício ao risco de quedas e, ao desconsiderar o risco, as medidas de prevenção podem 

ser negligenciadas. Assim, é essencial à implementação de estratégias diferenciadas 

desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar, conscientizando-os sobre o risco de 

queda no ambiente intra-hospitalar e estimulando-os a serem co-participantes de sua 

segurança, solicitando ajuda à equipe, ou do acompanhante em situações simples como: 

levantar do leito, ir ao banheiro ou deambular pelos corredores, a fim de que possam 

realizar suas atividades básicas de maneira segura (VACCARI et al., 2016). 

Pontua-se que o suporte do familiar/cuidador é de suma importância, pois amplia a 

vigilância ao paciente e promove acolhimento e segurança da pessoa idosa. Além disso, 

segundo o relatório de eventos adversos notificados à Anvisa no período de março de 

2014 a junho de 2019, os locais de maior incidência de queda são: cama 11.186 (30%) e 

banheiro 10.110 (27%) do total de 36.452, ou seja, os idosos sofrem quedas 

majoritariamente no ambiente do quarto, onde se têm menos vigilância (BRASIL, 

2019). 

Assim, torna-se necessário que os profissionais de saúde pensem e reflitam sobre 

atividades educativas que promovam a autonomia e independência da população idosa, 

no intuito de produzir um conhecimento que vise à modificação do hábito de vida e 

estratégias de cuidados ambientais para diminuir o risco de futuras quedas e suas 

consequências (TEIXEIRA, 2019). 

Evidencia-se a necessidade, não apenas de prevenção de quedas, mas de incentivo a 

atuação da equipe multiprofissional, operando de forma coesa a adesão de medidas 

preventivas, mostrando a importância do trabalho em equipe. 

Em relação aos fatores que contribuem significativamente para o aumento dos 

eventos adversos em idosos, são: redução da capacidade funcional, presença de 

comorbidades e doenças graves (diabetes, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência 

cardíaca, câncer, obesidade, entre outras), utilização de dispositivos invasivos, uso de 

ortéteses e próteses e o tempo prolongado de internação hospitalar e cuidados 

inadequados. Além disso os fatores supracitados colaboram para o aumento do consumo 

dos idosos aos serviços de saúde. 
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Em relação às formas preventivas a ocorrência de quedas mais efetiva é a identificação de 

riscos, assim o Protocolo de Prevenção de Quedas afirma que todos os pacientes internados 

devem ter o seu risco de queda avaliado, o resultado da avaliação registrado em prontuário e 

medidas preventivas adequadas a cada paciente devem ser prescritas e implementadas. O 

protocolo possui como finalidade: reduzir a ocorrência de queda dos pacientes nos pontos de 

assistência, em específico aos pacientes hospitalizados (BRASIL, 2013c). Neste sentido 

existem algumas escalas que mensuram o risco de quedas no paciente hospitalizado como a 

escala de Stratify constituída por cinco perguntas, com opções dicotômicas (sim/não) de 

resposta. No entanto, na última pergunta, a pontuação é obtida através da conjugação de duas 

respostas do índice de Barthel modificado em relação, respectivamente, à capacidade do 

doente em se transferir da cama para uma cadeira (0: Incapaz; 1: Necessita de ajuda 

significativa; 2: Necessita de ajuda mínima; 3: Independente) e ao nível de mobilidade do 

doente (0: Imóvel; 1: Independente com a ajuda de uma cadeira de rodas; 2: Usa apoios de 

marcha ou caminhar com a ajuda de uma pessoa; 3: Independente) (COSTA-DIAS; 

FERREIRA, 2014). 

A pontuação total da escala Stratify é obtida com base na soma das respostas referentes às 

cinco perguntas, podendo tomar valores entre zero e cinco. Uma pontuação igual a 0 

corresponde a um risco considerado baixo, igual a 1 corresponde a um risco moderado e, por 

fim, superior ou igual a 2 corresponde a um risco elevado. Em resumo, podemos dizer que a 

Stratify é uma ferramenta de previsão de quedas, que foi desenvolvida para ser utilizada no 

hospital e em doentes adultos idosos, baseada em cinco itens, em que cada item tem uma 

pontuação de 1 (se presente) ou 0 (se ausente), com um ponto de corte igual ou superior a 2 

no total da escala (COSTA-DIAS; FERREIRA, 2014). 

No que se refere a aplicação da escala de stratify, ou implementação de medidas 

preventivas, a enfermagem tem papel fundamental, pois por comporem o maior corpo clinico 

das unidades hospitalares, permanecem durante toda a jornada assistencial com o paciente, 

estando em posição distinta para identificar risco e preveni-los. Os cuidados de enfermagem 

para pacientes com risco de queda abrangem a manutenção das grades do leito elevadas, 

orientação aos pacientes e familiares sobre os riscos e a prevenção de quedas, manutenção da 

campainha próxima ao paciente e a conservação dos pertences ao seu alcance, além da própria 

vigília pelo profissional (LUZIA, 2014). 

Contudo, ter esses cuidados não substitui a atenção direta do profissional, a qual envolve a 

manutenção do quantitativo de pessoal adequado para as demandas desses pacientes. Este 
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aspecto é, muitas vezes, pouco valorizado pelas instituições de saúde (LUZIA, 2014). 

Entretanto, a participação da equipe multiprofissional na adoção dos protocolos é de extrema 

importância para garantir a assistência segura. 

Quanto à ocorrência de quedas em instituições de saúde, essa é tratada como um indicador 

de saúde relacionado à qualidade do serviço prestado e fornecendo subsídios aos profissionais 

de saúde para planejar a assistência (BRASIL, 2013c). 

Nesta perspectiva, no ambiente hospitalar, a incidência de quedas é considerada um 

indicador de qualidade assistencial, tendo repercussões positivas na gestão dos serviços de 

enfermagem. Os indicadores de qualidade de enfermagem auxiliam na compreensão de 

fenômenos relacionados com os pacientes, possibilitando aferi-los e analisá-los de modo a 

avaliar e modificar os processos assistenciais, visando melhorias. Para isso é de extrema 

importância a manutenção de indicadores de incidentes fidedignos que podem ser obtidos 

através da cultura de segurança do paciente emancipadora e não doutrinadora 

(ROSSANEIS,2015). 

 

2.4 Educação Permanente e Qualidade em Saúde 

 

No Brasil, na década de 80, surge o Programa de Educação Permanente para melhoria 

da qualidade em saúde e sua adequação às necessidades de saúde da população, através da II 

Conferência Nacional de Recursos Humanos da Saúde, ocorrida em setembro de 1993, 

alavancada pelo legado da I Conferência em 1986, formaram a base para as propostas que 

compuseram a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos em Saúde (NOB/RH/SUS), 

aprovados em fevereiro de 2002 (CECCIM, 2004). 

Quanto às ações e normas propostas, estas estabeleciam um maior comprometimento 

dos gestores, direcionando o modelo de educação permanente em saúde a ser baseado nas 

atribuições e competências dos trabalhadores do SUS, o que levou ao desenvolvimento, aqui 

no Brasil, de vários programas de formação em saúde, que embora acontecessem 

isoladamente e desarticulados entre si, fomentaram mudanças na formação e no cuidado em 

saúde, despertando as pessoas e instituições para a necessidade de mudança nas práticas 

educativas, das ações e serviços do SUS (CECCIM, 2004). 

Nesta perspectiva, processo de trabalho em saúde tem muitas dimensões, e abrange 

todas as atividades desenvolvidas entre os trabalhadores da saúde e os usuários- com suas 

subjetividades, culturas, anseios e tecnologias determinantes do modo de agir no cotidiano 



53 

 

 

 
 

interferindo na qualidade do produto final (MARQUES, 2009; CECCIM, 2004). O trabalho 

da enfermagem é considerado como um processo particular do trabalho coletivo em saúde. 

Tem um caráter subsidiário, complementar e o mesmo objeto de trabalho, que é o corpo 

humano individual e coletivo. A enfermagem não tem clareza em relação ao seu objeto de 

trabalho e isso interfere na forma como organiza seu processo de trabalho. Na literatura 

pesquisada ora o objeto de trabalho é o corpo do indivíduo ora é o cuidado (MARQUES, 

2009). 

Do ponto de vista gerencial, é necessária a compreensão por parte dos gestores das 

instituições de saúde, de que os eventos adversos estão, muitas vezes, diretamente 

relacionados às falhas no sistema, e não somente ao descaso ou incompetência profissional. 

Assim, mais do que buscar culpados, é necessário identificar as fragilidades existentes no 

processo e adotar medidas preventivas (COLI, 2011). Identificar as oportunidades de 

melhorias na assistência e intervir com treinamento e capacitação da equipe pode auxiliar a 

atingir indicadores que aumentem a qualidade em saúde. 

Nesse sentido destaca-se que, segundo Donabedian (1980), a assistência nas unidades 

de saúde devem passar por processos de avaliação constantes pois, a avaliação em saúde 

envolve a seleção de critérios para julgar e comparar adequação, benefícios, efeitos adversos e 

custos de tecnologias, serviços ou programas de saúde; esses critérios constituem-se em 

indicadores de qualidade em saúde. 

Posteriormente, a Portaria n°198/GM, de 13 de fevereiro de 2004, instituiu a Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) como estratégia do Sistema Único de 

Saúde para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor, afirmando que sua 

condução se daria de forma locorregional mediante um Colegiado de Gestão configurado 

como Polo de Educação Permanente em Saúde para o SUS. Neste sentido em 2007, os Polos 

de Educação Permanente foram transformados em Comissões Permanentes de Integração 

Ensino-Serviço (CIES), pelo Ministério da Saúde, a partir da Portaria GM/MS n°1996 de 

2007 (CECCIM, 2004; MERHY 2004).  A EPS enquanto uma das estratégias de 

reorganização do SUS uma vez incorporada na cultura da instituição pressupõe o 

desenvolvimento de práticas educativas focadas na resolução de problemas concretos. Refere-

se à relação entre profissionais de saúde e destes com outras áreas, mantendo o foco das ações 

no usuário e considerando também a necessidade de se aplicar saberes profissionais 

específicos importantes para um cuidado responsável (FONSECA, 2011). 

Enquanto educação para o trabalho, a EPS, deve ser entendida como uma diretriz 
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qualificadora da gestão de equipes, de serviços e do desenvolvimento de trabalhadores em 

saúde cuja principal motivação deve ser os diversos problemas identificados nas práticas dos 

serviços de saúde, que só poderia acontecer a partir de uma tomada de consciência desse 

trabalhador enquanto sujeito capaz de pensar e agir no trabalho (BRASIL, 2004). 

A EPS pode ser bem traduzida na produção como uma estratégia fundamental para a 

recomposição das práticas e das políticas de formação, atenção, gestão, tendo o controle 

social no setor saúde, como referência na sua composição. Esta definição traduz a figura do 

quadrilátero da formação para a área saúde envolvendo aspectos éticos, estéticos, tecnológicos 

e organizacionais operando em correspondência, capazes de interagir com a realidade, 

gerando mudanças, pactuando processos em agenciamento de atos permanentemente 

avaliados e contextualizados (CECCIM, 2004). 

Do ponto de vista pedagógico, a EPS considera o trabalho como seu eixo estruturante, 

já que é nesse espaço onde estão previstas as práticas, a serem realizadas por cada um e por 

todos os trabalhadores com uma participação ativa em seu próprio processo de aprendizagem 

(MERHY, 2004). 

A educação no ambiente de trabalho objetiva transformar o processo assistencial e não 

doutrinar a prática de cuidado em saúde, promovendo autonomia ao profissional e qualidade 

em saúde. Contudo, é constante a divergência de definições de educação permanente e 

educação continuada, ambas são utilizadas para promover o processo educacional porém em 

prismas diferenciados, sendo assim cabe ressaltar algumas distinções da educação permanente 

e educação continuada, pois entender suas diferenças é o primeiro passo para exercitar essas 

práticas educativas voltadas para o trabalho em equipe (SARDINHA et al, 2013), cujas 

respectivas distinções são evidenciadas na figura 1. 
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Figura 1: Educação Continuada x Educação Permanente 

Fonte: Sardinha et al, 2013 (Adaptado) 

 

 

A realização de estratégias e ações com foco na EPS é fundamental para 

implementação da PNEPS e vem sendo desenvolvida nos serviços de saúde da atenção 

primária. Entretanto, muitas dessas iniciativas desenvolvidas para os trabalhadores da saúde 

partem de uma concepção de educação instrumental com ênfase em ações pontuais, 

fragmentadas e descontextualizadas com o cotidiano dos serviços, que se aproximam mais ao 

conceito de educação continuada (FERREIRA et al. 2019). A educação dos trabalhadores da 

saúde é uma área que requer empenho para o aprimoramento de métodos educativos que 

atinjam com eficácia a equipe multiprofissional. Para promover melhoria no desenvolvimento 

do processo de trabalho é preciso criar estratégias de educação que encorajem a participação 

dos trabalhadores da área da saúde e assim possibilitem a capacitação profissional 

(SARDINHA et al, 2013). 

Portanto, a Enfermagem constitui uma profissão da saúde em que estão inseridos 

diversos fatores que podem interferir em seu processo de trabalho, tais como, forte carga 

emocional e física, horários de trabalho atípicos, longas jornadas, insuficiência de 

funcionários, falta de autonomia e motivação, existe a necessidade de que essas ações 

educativas sejam uma realidade no cotidiano desta categoria (SARDINHA et al, 2013). 

 

Educação Permanente 

1)  Multiprofissional 

2) Prática institucionalizada 

3) Demanda dos profissionais 

4) Transformação da prática 

institucional 

5) Resolução de problemas 

 

Educação continuada 

1) Uniprofissional 

2) Prática autônoma 

3) Temas de especialidades 

4) Atualização de conteúdo 

esporádica 

5) Transmissão de conteúdo / 

apropriação de conteúdo  
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Contudo, a enfermagem tem participação fundamental nos processos que visam a 

garantir e melhorar a qualidade da assistência prestada nas unidades de saúde. No entanto, 

medidas isoladas de treinamento e capacitação dos profissionais de enfermagem não são 

suficientes para garantir a ausência de riscos (GONÇALVES et al., 2012). Integrar a 

Educação Permanente como um dos pilares da qualidade em saúde permite a construção de 

um pensamento, capaz de atuar como facilitador a implementação de protocolos assim como a 

adesão, pois o profissional é agrupado como agente participante da elaboração e não apenas 

como executor. Portanto podemos vislumbrar na figura 2 a Educação Permanente como pilar 

da qualidade em saúde. 

 

 

Figura 2: Educação Permanente como um dos pilares a qualidade em saúde 

Fonte: Chassin et al (1998) (Adaptado) 

 

 

Cabe ressaltar que o Instituto de Medicina (IOM) define qualidade do cuidado como o 

 

Educação 

permanente 

Segurança do 
paciente Efetividade 

Qualidade 
em Saúde 

Equidade 

Cuidado 
centrado na 

pessoa 

Eficácia Oportunidade 
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grau com que os serviços de saúde, voltados para cuidar de pacientes individuais ou de 

populações, aumentam a chance de produzir os resultados desejados e são consistentes com o 

conhecimento profissional atual (CHASSIN et al, 1998).  

No Quadro 7 elucida-se as definições de qualidade segundo Chassim et al (1998). 

 

Quadro 7: As definições dos atributos da qualidade 

Atributos Definição 

Segurança* Evitar lesões e danos nos pacientes decorrentes do cuidado que tem 

como objetivo ajudá-los. 

Efetividade Cuidado baseado no conhecimento científico para todos que dele 

possam se beneficiar, evitando seu uso por aqueles que 

provavelmente não se beneficiarão (evita subutilização e sobre 

utilização, respectivamente). 

Cuidado 

centrado no 

paciente 

Cuidado respeitoso e responsivo às preferências, necessidades e 

valores individuais dos pacientes, e que assegura que os valores do 

paciente orientem todas as decisões clínicas. Respeito às 

necessidades de informação de cada paciente. 

Oportunidade Redução do tempo de espera e de atrasos potencialmente danosos 

tanto para quem recebe como para quem presta o cuidado 

Eficiência Cuidado sem desperdício, incluindo aquele associado ao uso de 

equipamentos, suprimentos, ideias e energia. 

Equidade Qualidade do cuidado que não varia em   decorrência de 

características pessoais, como gênero, etnia, localização geográfica e 

condição socioeconômica 

*Esta é a definição de segurança do paciente do Instituto de Medicina. Não difere muito da 

definição da Organização Mundial da Saúde, adotada pela Portaria MS/GM nº 529/2013: 

reduzir a um mínimo aceitável, o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de 

saúde (BRASIL, 2013ª; CHASSIN et al, 1998). 

Fonte: Brasil (2013a); Chassin et al (1998). 

 

O estudo realizado em 2017, ao promover uma revisão integrativa sobre educação 

permanente e segurança do paciente em consulta ao site da BVS, concluiu após a análise dos 
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artigos como pontos negativos, a dificuldade dos profissionais de lidar com mudanças e 

protocolos, falta de envolvimento, falta de conhecimento dos profissionais sobre o tema. Tais 

dificuldades, no entanto, devem ser encaradas como pontos positivos, uma vez que, de posse 

desses dados, podemos pensar em estratégias para revertê-las (RAMOS, 2017). 

Neste contexto, a gestão do processo de educação permanente deve ser pautada pelo 

diálogo e argumentação no sentido de despertar no trabalhador a consciência crítica sobre o 

cotidiano do seu trabalho e do mundo que vive (MERHY,2004). Assim, em relação a 

segurança do paciente e educação permanente há uma publicação ainda incipiente sobre esta 

vertente do tema. Faz-se necessário um aumento de produtividade e qualidade dos estudos 

(RAMOS, 2017).  

 

2.5 Hospitais de Transição 

 

2.5.1 Construção do modelo Hospitalar 

 

A palavra hospital é de raiz latina (Hospitalis) e de origem relativamente recente. Vem 

de hospes – hóspedes, porque antigamente nessas casas de assistência eram recebidos 

peregrinos, pobres e enfermos. O termo hospital tem hoje a mesma acepção de nosocomium, 

de fonte grega, cuja significação é – tratar os doentes – como nosodochium quer dizer – 

receber os doentes. Em relação à origem do hospital não há dúvida, que o cristianismo 

impulsionou e desvendou novos horizontes aos serviços de assistência, sob as mais variadas 

formas (MINISTÉRIO DA SAÙDE, 1965). 

O hospital oriundo de épocas remotas, anteriores ao cristianismo, e desenvolvido por 

iniciativa de organizações religiosas, converteu-se em instituição social como obrigação do 

Estado que passou a fundá-los e mantê-los quando se estabeleceu a transformação política 

democrática. Com o advento da nova ordem começou a administração pública a tomar a seu 

cargo a assistência médica, em estabelecimentos hospitalares de frequência gratuita 

(MINISTÉRIO DA SAÙDE, 1965). 

Demonstra-se que na evolução histórica da instituição hospitalar o fato definidor de sua 

principal atividade, em tempos atuais, não se encontra presente nos estabelecimentos de 

origem. Sob a responsabilidade de ordens religiosas que administravam, financiavam os 

estabelecimentos e assistiam aos enfermos, os hospitais apresentavam uma prática de 

assistência social, de caráter eminentemente religioso, voltada para a salvação espiritual e 

desvinculada do exercício da medicina, deixando em segundo plano a cura material de seus 
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internos (RIBEIRO; DACAL. 2012). 

 O quadro 8 ilustra  os modelos de saúde no decorrer dos séculos. 

 

 

Quadro 8: Evolução dos modelos de atenção à saúde. 

Período Características da instituição hospitalar e do 

campo de Saúde 

Séc. IV Caráter de ação caritativa conduzidas pelas “casas de 

Deus” 

Refúgio e recolhimento da população pobre 

Séc. XVIII Surgimento do hospital moderno com a inserção da 

prática médica e terapêutica, acompanhada do 

disciplinamento do espaço hospitalar. 

Responsabilidade do estado. 

Construção do número expressivo de hospitais na 

Europa. 

Séc. XIX Consagração da instituição hospitalar por meio dos 

desenvolvimento da bioquímica, microbiologia e 

medicina anatomoclínica. 

Após a 2º guerra 

mundial – meados dos 

anos 1970 

Expansão e consolidação do modelo hospitalocêntrico 

de atenção à saúde 

Transição dos anos de 

1970 para 1980 

Falência do modelo hospitalocêntrico. Desospitalização 

e racionalização dos serviços hospitalares: um novo 

hospital de maior densidade tecnológica e ação mais 

restrita. 

Fonte: Ribeiro; Dacal (2012) 

 

 

Cabe ressaltar que o modelo “hospitalocêntrico”, no decorrer dos anos 1970 para os anos 

1980, passou a ser questionado não somente por aspectos de ordem econômica, mas também 

devido a transformações no cenário epidemiológico mundial, avanços científicos e 

tecnológicos e o movimento de defesa dos direitos humanos pela garantia do acesso e 
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universalização dos serviços de saúde, também apontavam novas demandas e a necessidade 

de soluções inovadoras no âmbito da saúde, com enfoque em ações de prevenção, promoção e 

tratamento ambulatorial, através da atenção primária e da integração dos serviços (RIBEIRO; 

DACAL, 2012). 

Dessa forma, com tais demandas no setor saúde, políticas de desospitalização foram 

implantadas, favorecendo a racionalização da oferta de serviços hospitalares, a redução do 

tempo de internação e do número de leitos, a maior rotatividade destes, bem como o 

fechamento ou a fusão de alguns hospitais. Em decorrência disto, um novo modelo de hospital 

surge, com maior densidade tecnológica e domínio de ação mais restrito, dirigido aos casos 

graves, sem deixar de exercer um papel importante no sistema de saúde por servir de 

referência na formação de especialistas e no desenvolvimento de projetos de educação 

permanente, investigação clínica, epidemiológica e administrativa (RIBEIRO; DACAL, 

2012). 

A construção do modelo hospitalar de cuidados pós agudo teve início de diversas 

maneiras pelo mundo, de acordo com a demanda de cuidados e necessidade de redução de 

custos. Em relação aos Estados Unidos da América - EUA em meados da década de 60 

começaram a agrupar os casos de diagnósticos semelhantes para estabelecer sistemas de 

classificação de doenças, e adotar um padrão de preços de seguro de saúde. Em seguida os 

Hospitais foram incentivados a reduzir os gastos e o tempo de hospitalização, portanto, teve 

um incentivo para alta precoce, com isso na década de 80 iniciaram a promoção de cuidados 

subagudos. Assim inicialmente, no modelo dos EUA, estruturou-se instalações de 

enfermagem especializadas (SNFs) perto de hospitais para fornecer assistência. 

Posteriormente em 1997 Lei de Orçamento Equilibrado dos EUA expandiu os serviços de 

assistência pós-aguda: agências de saúde em casa (HHAs), instalações hospitalares de 

reabilitação (IRFs) e hospitais de cuidados de longo prazo (LTCHs) (YU-CHUN et al., 2019).  

(Quadro 9) 

Quadro 9: Modelos pós agudo Estados Unidos da América – EUA 

Modelo Definição 

(Skilled nursing 

facilities- SNFs) 

instalações de 

enfermagem 

especializadas 

Estabelecidas dentro de instituições de longa permanência 

de idosos, SNFs são reembolsadas pelo Medicare (seguro de 

saúde EUA). Prestam serviços integrados aos pacientes os 

casos aceitos devem passar por avaliação empregando o 

Instrumento de Avaliação de Residentes e cumprir com a 
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 classificação dos grupos. Serviços prestados por SNFs 

incluem: reabilitação, nutrição cuidados, e ações de 

enfermagem qualificadas, como o tratamento 

medicamentoso, tratamento de feridas, e cuidados com o 

ventilador. 

(Home health agencies-

HHAs) – Agências de 

saúde domiciliar 

 

Os casos de atendimento domiciliar devem passar por 

avaliação  médica  e  cumprir  os  requisitos  dos  Grupos  de 

Recursos  de  Saúde  Domiciliar,  a  classificação  é 

realizada antes da admissão do paciente. HHAs fornecem 

cuidados qualificados de enfermagem, fisioterapia, 

funcional, serviços sociais e outros serviços de saúde aos 

pacientes em casa.. 

(Inpatient 

rehabilitation facilities

 - IRFs) - 

instalações hospitalares 

de reabilitação 

Instalações de reabilitação estabelecidas dentro de hospitais 

principalmente para fornecer reabilitação para 13 tipos de 

doença exigindo reabilitação de acompanhamento, incluindo 

lesão cerebral traumática e amputação de membro. O 

objetivo dessas instalações é oferecer tratamento de 

reabilitação a pacientes que necessitam de pelo menos 3h de 

reabilitação por dia por incapacidade e funcionamento 

prejuízos decorrentes de doença aguda esses pacientes têm 

uma média de 12 dias de Internação.  

(Long-term care 

hospitals LTCHs) 

hospitais de 

cuidados de longo 

prazo 

LTCHs estabelecidas dentro de hospitais ou existentes de 

forma independente podem atender às necessidades de 

pacientes complexos que deixaram o estágio de 

instabilidade, mas ainda tem múltiplas comorbidades ou 

múltiplas necessidades de cuidados e necessitam de 

internação e assistência de uma equipe médica. Situações 

típicas incluem cuidados com o ventilador ou desmame de 

prótese ventilatória, ferida complexa, insuficiência 

cardiopulmonar, ou septicemia ainda exigindo tratamento. 

Assim que o paciente consegue estabilidade hemodinâmica, 

os serviços de cuidados de longo prazo assumem. Os 
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cuidados pós-agudos são reembolsados pelo Medicare 

(seguro de saúde EUA) nos EUA. 

 

Fonte: Yu-Chun, Ming-Yueh Chou, Chih-Kuang Ling  (2019) 

 

Inicialmente, diferentes modelos de cuidado eram aplicados de acordo com o quadro 

clínico do paciente. Os instrumentos de avaliação e as condições de pagamento diferem de 

acordo com o modelo utilizado, com o tempo os procedimentos tornaram-se mais elaborados, 

com diferenças entre os pacientes ocasionando aumento da complexidade. Como resultado, 

embora o cuidado pós- agudo tenha facilitado a carga sobre departamentos de cuidados 

agudos proporcionando redução do número de dias de internação, é difícil realizar qualquer 

comparação de modelos de cuidados (YU-CHUN; et al. 2019). Nesse sentido, com a 

crescente implementação de unidades hospitalares pós agudos pelo mundo, e na perspectiva 

do aumento da qualidade em saúde, experiência do paciente e redução de custos assistenciais, 

será imprescindível profissionais especializados além de pesquisas nessa área. 

Sabe-se que o cuidado pós agudo é um modelo proposto para controlar o tempo de 

internação e foi destinado para atender à necessidade dos pacientes após a alta de hospitais 

gerais, na intenção de acelerar a desospitalização, diminuir os custos e promover assistência 

integral. Cabe ressaltar que no Brasil, em meados da década de 80 iniciou-se com os hospitais 

de retaguarda uma tentativa de cuidados pós agudos. O Quadro 10 descreve alguns marcos 

históricos para a construção do modelo pós-agudo e de hospitais retaguarda. 

Quadro 10: Evolução do modelo assistencial pós agudo 

 

Período Características 

1980 (EUA) Cuidados Subagudos 

1997 (EUA) Cuidados a longo prazo / pós agudo 

Portaria nº 2395 de 11 

de outubro de 2011.  

Descreve sobre as portas de entrada do SUS, e descreve 

entre outras clínicas de retaguarda, dos 

leitos de Cuidados Prolongados 

Portaria nº 2809 de 

07 de dezembro de 

2012 

Descreve a organização dos cuidados prolongados para 

retaguarda à Rede de Atenção às Urgências e 

Emergências do SUS. 
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Alguns hospitais de 

transição / unidade de 

transição 

Niterói, RJ (2013), São Paulo (2015), Rio de janeiro 

(2016) e outras. 

Fonte: Machado; Espirito Santo; Ribeiro, 2020 

 

Frente ao exposto, o modelo "hospitalocêntrico tradicional / curativista” precisa ser 

aprimorado para a extensão de cuidado à população. É necessário organizar o fluxo dos 

indivíduos de acordo com a demanda assistencial, com atendimento integral, especializado e 

com a demanda de tecnologia necessária para restabelecer a saúde e a qualidade de vida dos 

pacientes. Acrescenta-se que o Ministério da Saúde para atender essa demanda de cuidados 

prolongados publicou a Portaria nº 2395 de 11 de outubro de 2011 que foi alterada pela 

Portaria nº 2809 de 07 de dezembro de 2012 possuindo como objetivos a recuperação clínica 

e funcional, a avaliação e a reabilitação integral e intensiva da pessoa com perda transitória ou 

permanente de autonomia potencialmente recuperável, de forma parcial ou total, e que não 

necessite de cuidados hospitalares em estágio agudo. No que se refere a proposta dos hospitais 

de transição, esses são destinados aos pacientes que possuem um quadro estável, necessitando 

de cuidados extensivos para sua recuperação ou adaptação a sequelas decorrentes de 

processos clínico, cirúrgico ou traumatológico além de auxílio a desospitalização e 

reintegração ao ambiente familiar, por incentivar e permitir maior aproximação dos familiares 

durante a internação diminuindo o isolamento social (MACHADO; ESPIRITO SANTO; 

RIBEIRO et al 2020). 

 

2.5.2 Assistência hospitalar especializada e o envelhecimento populacional 

Comparado com adultos mais jovens, os idosos são mais propensos a ter várias 

comorbidades e deficiências e com isso normalmente requerem um tempo maior para 

recuperar de doenças agudas. Entretanto, custos podem limitar o número de dias de 

internação, podendo depreciar oportunidades de recuperar sua saúde após doença (YU-

CHUN; et al. 2019). Os idosos em comparação com a população adulta, têm uma reserva 

fisiológica reduzida e precisam de mais tempo para se recuperar. Assim, além de exigir mais 

tempo para recuperação, precisam voltar para um estado de autonomia funcional para reduzir 

a incidência de incapacidade subsequente ao processo de hospitalização, melhorando sua 

qualidade de vida e reduzindo a carga a longo prazo sobre o sistema de cuidados (YU-

CHUN et al. 2019). e seus familiares/cuidadores. 
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Em relação a incapacidade pela hospitalização de 20% a 25% dos idosos experimentam 

distúrbios emocionais após a alta (principalmente depressão e ansiedade) (ALAMRI; BARI. 

2017). Acrescenta-se que os idosos que não recuperaram sua capacidade funcional após a 

hospitalização aumentam as chances de encaminhamento para instituições de longa 

permanência ou reinternações.A pessoa idosa que é hospitalizado deve ter medidas 

assistenciais não apenas curativas mas associadas ao restabelecimento da autonomia e 

independência dentro de suas possibilidades terapêuticas, tais medidas devem estar descritas 

no plano terapêutico por uma equipe multiprofissional durante todo o processo de 

hospitalização, permitindo uma assistência integral deixando para trás o modelo 

fragmentado/curativista, centrado na doença. 

 A Organização Mundial da Saúde 2015 no Relatório Mundial sobre Envelhecimento e 

Saúde afirma que diferentes sistemas médicos enfrentarão diversos desafios à medida que o 

envelhecimento demográfico aumenta junto com a necessidade de cuidados. Apesar do fato 

de que os países desenvolvidos possuírem processos médicos bem estabelecidos, um sistema 

de cuidado fragmentado tornou-se um fenômeno difícil de evitar à medida que a população do 

país envelhece (WHO, 2015).  Este relatório revela que o sistema de saúde como um 

todo ainda se concentra no cuidado especializado em vez de um retorno holístico à saúde, 

fornece principalmente cuidados fragmentados, e comumente negligência fornecer planos de 

cuidados que permitem recuperação funcional em idosos após o tratamento para doença 

aguda. Consequentemente, a fim de melhorar amplamente a qualidade do atendimento aos 

idosos e evitar um grande aumento da população com deficiência devido ao envelhecimento, 

é essencial construir um modelo de serviço de atendimento pós-agudo para idosos e pessoas 

após a internação (YU-CHUN et al. 2019).Frente ao exposto os hospitais de transição surgem 

devido a necessidade de cuidado pós agudo, como um elemento chave para o sistema de 

saúde para idosos e uma importante estratégia para a manutenção da saúde. Um aspecto 

importante do cuidado pós-agudo é o tratamento fora de um centro médico, que permite que 

os pacientes continuem a receber cuidados adequados depois de completar o tratamento para 

uma doença aguda e para ajudá-los a restabelecer a autonomia (YU-CHUN et al. 2019). 

Cabe ressaltar que no ambiente hospitalar, por vezes, ocorrem algumas iatrogenias (como 

quedas, lesões teciduais por pressão entre outros, e a população idosa por fatores intrínsecos e 

extrínsecos estão mais suscetíveis a tais eventos. Neste sentido, existem relações significativas 

entre hospitalização da pessoa idosa e a ocorrência de eventos adversos, pois de 3% a 17% 

das internações estão associadas a evento adverso e resultam em hospitalização prolongada, 
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incapacidade ou morte, porém metade desses eventos adversos (EA) é considerada evitável 

(RAFTER, 2016). Assim com o crescimento da população idosa somado, ao aumento do 

consumo de serviços de saúde adicionado ao processo de vulnerabilidade da pessoa idosa à 

ocorrência de eventos adversos, forma-se uma tríade eficaz para a ocorrência de eventos 

adversos. (FIGURA 3) 

 

Figura 3: Necessidade de sistema de saúde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Machado; Espirito Santo; Ribeiro, 2020 

 

Nesse contexto, os hospitais de transição, que possuem maior número de pacientes idosos 

em situação de vulnerabilidade e fragilidade física necessitam de uma equipe capacitada que 

consiga avaliar as demandas de cuidado desses pacientes e promover assistência em ambiente 

com segurança e efetividade nos procedimentos. Ressalta-se que é importante conhecer os 

pontos críticos que podem trazer riscos aos pacientes. Outro fator importante para manutenção 

da qualidade em saúde é a obtenção, manutenção e análise de indicadores fidedignos para isso 

uma nova abordagem voltada à segurança do paciente é a de reestruturar processos de 

assistência à saúde ao invés de culpar os profissionais, com o objetivo de antecipar-se a 

ocorrência de incidentes que possam causar danos aos pacientes, tendo como princípio desta 

condição sempre conhecer, aprender e preveni-los. 

No que se refere ao modelo de hospital de transição e segurança do paciente, esse modelo 

por promover o cuidado multiprofissional permite uma vigilância contínua ao paciente e isso 

somado ao resgate do vínculo do cuidador/familiar agem como mecanismos que 

potencializam na prevenção de incidentes. 
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2.5.3 Assistência hospitalar no modelo pós agudo 

 O modelo de cuidados pós-agudos foi implementado em diferentes países por décadas, 

e ainda não há consenso sobre uma definição internacional. Vários termos relacionados 

precisam ser claramente distinguidos, incluindo cuidados transitórios, cuidados subagudos, 

pós-agudo, e cuidados intermediários (YU-CHUN et al. 2019).  

Quadro 11- Modelos assistenciais pós-agudo 

Definição de modelos assistenciais pós-agudo 

Cuidados transição 

 

Refere-se à coordenação e continuidade da saúde como 

transferência de pacientes entre diferentes níveis de cuidado 

dentro do mesmo local ou entre diferentes locais, incluindo 

transferência entre hospitais, casa do paciente, consultórios 

de atenção primária e especializada, estabelecimentos de 

cuidados de longa duração, subagudas, e unidades pós-

agudas. 

Modelo de cuidado 

subagudo 

Concentra-se na extensão de serviços médicos agudos além 

do período de instabilidade aguda por uma unidade de 

cuidados não aguda dentro ou perto do hospital, a fim de 

encurtar o comprimento de cuidados hospitalares agudos 

Modelo de pós- 

agudo 

É definido como a prestação de cuidados integrados de 

internação direcionadas às pessoas após sua condição aguda 

é estabilizada ao lidar com um ou condições médicas mais 

específicas e complexas, a fim de melhorar a qualidade do 

atendimento e facilitar o retorno à comunidade 

Modelo de cuidados 

intermediários 

britânico 

Destinado a idosos em casa ou em instalações de cuidados 

bem projetadas, nas quais os serviços médicos e de 

reabilitação visam promover funções de   vida    autônoma,   

reduzir   a   hospitalização desnecessária, garantir voltando 

para casa em uma data precoce, e evitar desnecessário 

colocação em uma instituição de cuidados de longo prazo. 

Fonte: Yu-Chun; Ming-Yueh Chou; Chih-Kuang Liang; (2019) 

 

Nesta perspectiva surgiu a necessidade de modelos assistenciais destinados a pacientes 
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que precisam de cuidados prolongados e intensivos de profissionais de diversas áreas de 

formação. 

O desenvolvimento de cuidados pós-agudos nos sistemas médicos de vários países foi 

originalmente motivado em grande parte pelo desejo de reduzir o tempo de internação em 

cuidados agudos e, assim, diminuir os gastos médicos globais. Muitos países, 

consequentemente, desenvolveram cuidados pós-agudos modelos baseados nessa 

consideração (YU-CHUN et al. 2019). A construção do modelo pós-agudos surgiu também 

pela necessidade de diminuir tempo de internação em cuidados agudos e assim diminuir 

custos, investindo em profissionais especializados em diversas formações ao cuidado 

integrado. 

O modelo de transição pode estar inserido dentro do hospital geral ou, como acontece 

com maior frequência, é uma unidade hospitalar independente do hospital geral, com ênfase 

no cuidado humano, com poucos recursos tecnológicos como tomografia computadorizada, 

centro cirúrgico, terapia intensiva o que diminui os custos com a internação. Isso porque, o 

paciente é encaminhado com estabilidade clínica, e sem a necessidade iminente de realizar 

esses exames de forma emergencial.  

Acrescenta-se que um dos diferenciais do hospital geral para o hospital de transição é 

que o paciente internado no hospital geral recebe as visitas diárias da equipe de forma 

fragmentada, muitas vezes com condutas segmentadas. No hospital de transição o paciente é 

assistido como um todo, com condutas multiprofissionais de formas complementares. O 

diferencial dos hospitais de transição é promover o estreitamento da relação do 

paciente/família/cuidador com a equipe de saúde além de possibilitar qualidade de vida no 

momento de fragilidade, como banhos de sol, jardinagens, realizar o aniversário, minimizando 

o isolamento social e processos depressivos.  

Neste sentido surgiram inicialmente e ainda existem as clínicas de apoio ou hospitais 

de retaguarda, no intuito de cuidar dos pacientes crônicos, sem possibilidade de retornar a sua 

casa. Entretanto, a expectativa de permanência é de longo prazo e os pacientes necessitam de 

cuidados básicos e de baixa complexidade.  

Assim, mais recentemente surgiu um novo ideal de cuidados pós agudos as unidades 

de transição que ofertam cuidados intensivos em relação aos hospitais de retaguarda, com 

assistência médica e de enfermagem contínua além de uma equipe multiprofissional como: 

fonoaudiólogo, assistente social fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, 

nutricionista.  
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Desse modo os hospitais de transição conseguem atender os paciente de maior 

complexidade como: os em prótese ventilatória, com lesões teciduais por pressão crônicas, 

hemodiálise e reabilitações, além da transição de cuidado ou processos de paliação, desde que 

em estabilidade clínica. Superando a fase aguda de suas patologias ou acidentes tornam-se 

elegíveis para o retorno para casa. Desse modo, o objetivo primordial dessas unidades é 

promover a independência funcional ao máximo possível, para que o paciente e os familiares 

possam lidar com a nova situação. 

 

2.5.4 Inserção dos cuidados de transição no Brasil 

Por ser um modelo relativamente novo no Brasil, ainda não há consenso ou 

normatização da forma de funcionamento dessas unidades, ou dos grupos de cuidados ou 

equipe mínima necessária, ficando a critério das unidades a forma de funcionamento. No que 

se refere ao processo de admissão, os pacientes são provenientes majoritariamente de 

hospitais gerais, residências ou são encaminhados pelas operadoras de planos de saúde por 

fatores sociais ou econômicos. A admissão desse paciente é feita de forma programada após a 

perícia da enfermeira avaliadora. Assim, após receber o relatório do paciente ou comunicada 

pelo médico assistente ou até mesmo pela família, visita o paciente e avalia se o paciente é 

elegível à unidade. Desse modo, o paciente reunindo a estabilidade clínica, encaminhamento 

do médico assistente, o aceite da família e o encaminhamento da enfermeira avaliadora da 

unidade de transição, o paciente é encaminhado ao hospital de transição. 

Após a internação do paciente, é agendada pela assistente social a conferência 

familiar, esta é multiprofissional e concretizada com o responsável legal do paciente, porém 

se o paciente estiver apto pode participar das decisões. Na conferência familiar o paciente é 

direcionado ao grupo de cuidado (Figura  5). 
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Figura 5: processo de admissão do paciente no hospital de transição. 

Fonte: Machado; Espirito Santo; Ribeiro et al, 2020b 
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Na conferência familiar descreve-se todas as demandas necessárias para a realização 

do plano terapêutico individualizado. Nesse ponto é muito importante a educação em saúde 

para entendimento do paciente/família, pois pode gerar alguns conflitos, em razão do plano 

terapêutico ser individualizado. 

Outro ponto importante, são os grupos de cuidados que podem receber outras 

nomenclaturas de acordo com a realidade do hospital de transição. A exemplo: readequação 

de cuidado, reabilitação e cuidados paliativos e não paliativos, propiciando o cuidado 

especializado pela equipe, porém sem causar fragmentação assim os pacientes são assistidos 

de acordo com seu plano terapêutico elaborado pela equipe multiprofissional, os grupos são 

divididos através de conferência familiar a definição dos grupos está descrito na quadro 12: 

 

Quadro 12: Grupos de cuidados nos hospitais de transição 

 

Grupos de cuidados 

 

 

 

Cuidados Paliativos 

É aquele que não possui terapia curativa, ou têm uma 

doença em evolução, possui como foco o conforto do 

paciente e controle de sintomas. Este é subdividido em 

oncológico e não oncológico. 

 Paliativos oncológicos: é quando a patologia de base é o 

câncer e não possui terapia curativa em andamento, além de 

possuir nenhum ganho de reabilitação. 

Paliativos não oncológicos: possui nenhum ganho de 

reabilitação, e possui patologia de base degenerativa sem 

possibilidade de 

Grupo readequação de 

cuidados 

Paciente com sequelas como: hemiplegia, e possui patologia 

ativa como: as demências é o paciente com pouco ganho de 

reabilitação comparado a internação primária 

Reabilitação É o paciente que têm chance de ganho ou seja de se 

reabilitar podendo ser na parte motora, desfralde, 

cicatrização de LP, entre 

outros. 
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Medidas de não 

reanimação 

Não é um grupo de cuidado, refere-se a não reanimar em 

caso de parada cardiorrespiratória. O parâmetro de não 

reanimação é decidido em comum acordo com a família e 

equipe multidisciplinar este é assinalado com avisos no 

sistema operacional de prontuários eletrônico, entretanto 

pode ser modificado durante o período de internação do 

paciente. 

Fonte: Machado; Espirito Santo; Ribeiro et al, 2020b. 

 

A divisão em grupos de cuidado preconiza assistência individualizada de acordo com a 

necessidade de cuidado possibilitando assistência específica à necessidade do paciente. 

Acrescenta-se que através de intervenções eficazes e individualizadas em conformidade com 

o plano terapêutico de cada paciente é possível ampliar a qualidade de vida do paciente e 

familiares inclusive durante a hospitalização, mas para isto é necessária uma equipe coesa e 

capacitada. 

 

2.5.5 Enfermagem e Hospital de transição 

É evidente que a atuação dos profissionais de enfermagem em hospitais gerais é o 

tratamento de doenças agudas, porém há a necessidade cada vez mais crescente de cuidados 

específicos e individualizados, respeitando a autonomia e aumentando a qualidade de vida 

para atingir a melhora da saúde. Cabe ressaltar que os hospitais de transição impulsionam a 

assistência multiprofissional consentindo promover cuidado integral, além de profissionais 

especializados no processo de transição de acordo com seu plano terapêutico. Portanto, é um 

processo complexo que exige coordenação e comunicação entre pessoas de diferentes 

formações, experiências e habilidades (MACHADO; ESPIRITO SANTO; RIBEIRO et al, 

2020a).  

A equipe de enfermagem tem papel ativo na transição de cuidados e adequação 

terapêutica, além da inserção da família no processo de cuidar e ainda coordenar a educação 

em saúde durante o processo de hospitalização a fim de aprimorar o preparo de alta e garantir 

a continuidade dos cuidados no domicílio. Tem havido um aumento na literatura internacional 

quanto às transições de cuidados do hospital à casa feitas por enfermeiros nos últimos cinco 

anos, especialmente em países da América do Norte, Europa, e na China. Apesar da crescente 
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importância dessa questão, há poucas pesquisas a respeito no Brasil e na América Latina 

(WEBER et al, 2017). 

A qualidade na transição de cuidados promove a qualidade de vida além de aderência aos 

cuidados no ambiente extra hospitalar e auxilia na desospitalização evitando reinternações 

precoces. Neste sentido, os enfermeiros têm a responsabilidade de assegurar que os pacientes 

retornem para casa adequadamente preparados e com apoio capacitado, contribuindo para 

melhor articulação e comunicação entre profissionais, pacientes, cuidadores e serviços de 

saúde, visando proporcionar continuidade do cuidado para estratégias de transição bem 

sucedidas (DUSEK et al, 2015). 

Cabe ressaltar que não são poucas as dificuldades que a enfermagem se depara durante sua 

rotina, como carga horária extensa, falha na comunicação, tarefas sobrepostas, restrição de 

tempo ao cuidado priorizando atividades mecanicistas e diminuindo o vínculo 

enfermagem/paciente reduzindo-se muitas vezes a retirada de dispositivos.  

Em estudo realizado em 2017 sobre as atividades dos enfermeiros na transição do cuidado 

hospital/domicílio demonstrou que são múltiplas e de diferentes complexidades suas 

atividades, iniciando-se no período da internação completando-se quando o paciente se insere 

no ambiente domiciliar. Acrescenta-se que a educação em saúde é a atividade que se destaca 

dentre os estudos indicando preocupação com a inclusão dos pacientes e famílias no cuidado, 

de forma a melhorar aspectos da alimentação, execução de atividade física, uso correto das 

medicações e reconhecimento precoce de sinais e sintomas.  

Há de se pensar no cuidado integral e individualizado, ressaltando-se que a educação em 

saúde não pode ser apenas prescritiva, mas também esclarecedora. Sendo assim, investir em 

ações de autocuidado e apoio no gerenciamento de medicações empoderam pacientes e 

cuidadores, evitando procura e uso inapropriado dos serviços disponíveis na rede de atenção à 

saúde. Dessa forma, profissionais, pacientes e familiares tornam-se parceiros no cuidado 

desde o momento de internação até os dias subsequentes ao regresso ao domicílio (WEBER et 

al, 2017). 

Os enfermeiros têm responsabilidade de assegurar que os pacientes voltem para casa 

adequadamente preparados e com apoio adequado, contribuindo para melhor articulação e 

comunicação entre profissionais, pacientes, cuidadores e serviços de saúde, visando 

proporcionar continuidade do cuidado para estratégias de transição bem sucedidas (DUSEK et 

al, 2015). As atividades dos enfermeiros para desenvolver a coordenação dos cuidados na 

transição do hospital para o domicílio incluem reconciliação medicamentosa, orientação ao 
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paciente e/ou cuidador, continuação dos cuidados no domicílio do paciente após a alta 

hospitalar, comunicação efetiva entre hospital e demais serviços de saúde, e apoio na 

comunidade. No entanto, há que se ampliar e valorizar sua atuação e qualificar suas 

atividades, em busca de transições cada vez mais eficazes (WEBER et al, 2017). Pontua- se 

que a qualidade de transição de cuidado tem sido fortemente correlacionada com a qualidade 

da assistência prestada. 

Frente ao exposto demonstra-se a necessidade da presença da enfermagem no processo de 

alta hospitalar aumentando a qualidade em saúde e auxiliando a alta do paciente assim como a 

reinserção no ambiente familiar. Entretanto os hospitais de transição atuam no processo de 

alta e na adequação/aceitação terapêutica dos paciente em diversos quadros terapêuticos 

favorecendo a qualidade de vida inclusive no processo de adoecimento, incluindo atividades 

integrativas como musicoterapia, desenho, banhos de sol, jardinagem entre outras atividades 

que muitos pacientes, com longas internações, não realizavam há muito tempo. 

 

2.5.6 Hospitais de Transição e Desospitalização 

 

A desospitalização está associada à humanização e oferece aos usuários uma recuperação 

mais rápida no domicílio buscando racionalizar a utilização dos leitos hospitalares 

(OLIVEIRA; et al, 2015). Nota-se uma tendência mundial para assistência domiciliar, sendo 

uma estratégia que vem sendo implementada nos hospitais por meio do processo de 

desospitalização (VASCONCELOS et al, 2015). Os custos com assistência em saúde são 

muito altos, o que torna uma realidade entre os países a dar prioridade aos leitos hospitalares 

para patologias agudas ou descompensadas (SIMÃO et al,2016). 

A relação da assistência domiciliar com a rede hospitalar é estratégica e fundamental para 

viabilizar a desospitalização, permitindo que usuários internados continuem o tratamento em 

casa, de forma abrangente e responsável, abreviando o tempo de internação. Entretanto, a 

desospitalização apresenta desafios principalmente em relação à aceitação da família e quanto 

ao cuidador. Essa atividade frequentemente é voluntária e não tem previsão de duração, a vida 

dos familiares é modificada e pode determinar a sobrecarga física e psicológica, mudanças 

organizacionais, pessoais e coletivas ocasionando consequências negativas para a vida do 

cuidador (OLIVEIRA et al, 2015). 

A desospitalização precoce permite o aceite da família de forma gradual e também que 

essa possa preparar o ambiente para o retorno do paciente a sua casa bem como o treinamento 
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dos cuidadores. 

A implementação da desospitalização inicia-se na admissão do paciente ao hospital de 

transição é discutido o quadro evolutivo esperado do paciente e o período de internação 

almejado. E durante todo esse período com o suporte da equipe multiprofissional o paciente, 

familiar e cuidador são preparados para a alta hospitalar, permitindo que essa transição seja 

feita de forma gradual e com menores chances de falhas. 

 

Figura 5: Princípios para a desospitalização 

Autoria própria, 2020. 

Em unidades de transição o enfermeiro é o ordenador do cuidado e centralizador de 

demandas, visto que é o profissional de permanência contínua no setor promovendo vínculo e 

confiabilidade paciente/equipe/família auxiliando no processo de desospitalização e segurança 

do paciente. A figura 5 demonstra os princípios para a para a desospitalização eficaz. gura 5:  

Em relação ao perfil de paciente assistidos em hospitais de transição são os pacientes 

pós agudos, crônicos e com necessidade de cuidados intensivos não possuindo características 

etárias como critério de elegibilidade a internação. Sendo assim, há uma variedade 

diagnóstica, etária e de perfil de cuidados. Entretanto há predominância na faixa etária acima 

de 60 anos, devido ao consumo de cuidados ser maior em comparado com a população mais 

jovem. 
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3 CAPITULO II: METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de estudo 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva. A abordagem qualitativa busca 

compreender um fenômeno subjetivamente através do universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos contextos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis (MINAYO, 2010). 

A pesquisa qualitativa segundo Minayo, Deslandes e Gomes (2007), trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes, 

onde a linguagem, os símbolos, as práticas, as relações e as coisas são inseparáveis, sendo 

dessa forma capaz de responder a questões particulares e de compreender a realidade humana 

vivida socialmente. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido como parte da 

realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que 

faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus 

semelhantes. 

 Segundo Gil (2017, p 17) o estudo descritivo possui como objetivo: 

 

a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, 

o estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que 

podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais 

significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais 

como o questionário e a observação sistemática. 

 

Cabe ressaltar que o presente estudo atendeu aos passos recomendados pelos critérios 

consolidados para o Reporting Pesquisa Qualitativa (COREQ) para relatar uma pesquisa 

qualitativa (SAINSBURY; CRAIG, 2015) 

 

3.2 Campo de pesquisa 

 

O estudo foi desenvolvido em um hospital de transição localizado no Estado do Rio de 

Janeiro, no Município de Niterói instituição privada fundada em 2013, sendo a primeira 

instituição de cuidados de transição do estado do Rio de Janeiro. Em 2016 inaugurou a 

segunda unidade na Cidade do Rio de Janeiro em Botafogo. 

Em relação ao dimensionamento da equipe de enfermagem, a instituição cenário da 

pesquisa é constituída por 50 profissionais de enfermagem sendo 12 enfermeiros e 38 técnicos 
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de enfermagem, constituída de 37 leitos, 6 enfermarias que comportam 2 leitos. No que se 

refere a equipe multiprofissional atualmente é composta por 6 médicos, 3 fisioterapeutas, 1 

musicoterapeuta, 1 assistentes social, 1 terapeutas ocupacionais, 1 

nutricionista, 1 psicólogo, 1 terapeuta canino. 

Optou-se por realizar a pesquisa na unidade de Niterói por neste cenário ser um local em 

que há predomínio de idosos internados e por ser ainda pouco explorado em pesquisas sobre a 

segurança do paciente, tornando-se significativo o estudo dos riscos e benefícios desse 

ambiente no que se refere ao cuidado seguro a pessoa idosa hospitalizada. 

 

3.3 Participantes 

 

Os participantes da pesquisa foram profissionais da equipe de enfermagem 

(enfermeiros e técnicos de enfermagem) atuantes no referido hospital de forma assistencial ou 

em cargo de gestão. 

Para a seleção dos participantes da pesquisa foram definidos como critérios de 

inclusão: profissionais de ambos os sexos,  a partir de 18 anos, com atuação mínima de  3 

meses no hospital e, como critérios de exclusão: profissionais da equipe de enfermagem de 

férias e/ou afastados, durante a coleta de dados. 

Assim participaram do estudo 15 profissionais, sendo 7 enfermeiros e 8 técnicos de 

enfermagem que foram selecionados por conveniência mediante convite individual para 

participação no estudo. Ressalta-se que dos 50 profissionais de enfermagem do hospital, 5 

estavam afastados por serem grupo de risco ao covid-19, 3 estavam de licença médica, 2 de 

férias, 6 tinham tempo de atuação < 3 meses e 19 recusaram e/ou não responderam ao convite.  

 

3.4 Procedimentos medodológios e produção de dados 

 

O convite dos participantes (Apêndice D) iniciou-se através de mensagem por e-mail 

individual enviada a cada profissional, explicando a metodologia da pesquisa e objetivos. 

Após o aceite inicial dos participantes, foi agendada a entrevista de forma individual de 

acordo com a disponibilidade dos colaboradores. 

 Assim a produção de dados ocorreu por meio de entrevistas semi-estruturadas 

promovidas por vídeo chamada (APÊNDICE B) sendo agendadas de acordo com a 

disponibilidade dos participantes e realizadas em local privativo de escolha do profissional, 

porém o áudio foi gravado para manter a integralidade dos depoimentos, o que permitiu que o 
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pesquisador pudesse ouvir e, ao mesmo tempo, manter atenção também a linguagem corporal 

dos participantes, enriquecendo as informações coletadas. Cabe ressaltar que para manter a 

análise da linguagem corporal e aproximação do pesquisador com os participantes as 

entrevistas foram realizadas por vídeo chamada, contudo as imagens dos participantes não 

foram armazenadas, ou gravadas, apenas analisadas durante as entrevistas.  

As entrevistas foram  realizadas de forma online por meio de aplicativo de celular. 

Contudo antes de iniciar as arguições foi explicitado os objetivos do estudo seguidas da 

leitura do TCLE (APÊNDICE A). Devido a pandemia de covid-19 o contato direto com os 

participantes não foi possível visando preservar a segurança dos participantes e pesquisador. 

Assim para reduzir o contato direto com os participantes o TCLE foi entregue pessoalmente e 

individualmente a cada participante seguidos da leitura, assinatura e devolvido ao pesquisador 

após o aceite. Todos os participantes foram orientados a manter uma cópia do TCLE.  

A entrevista semi-estruturada, segundo Minayo (2010, p. 261), combina perguntas 

fechadas e abertas em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em 

questão sem se prender à indagação formulada. A entrevista teve como propósito nesse estudo 

identificar os riscos e benefícios à segurança dos pacientes idosos hospitalizados na percepção 

dos profissionais de enfermagem e dos idosos ou familiares acompanhantes. Para as 

entrevistas foi utilizado um roteiros (Apêndice B)  

Os procedimentos utilizados para a coleta de dados oferecem riscos mínimos para os 

participantes, todavia em caso de algum desconforto durante a coleta de dados, esta será 

interrompida e o participante poderá se retirar a qualquer momento do estudo sem qualquer 

prejuízo a sua integridade física e moral. Dentre as medidas a serem tomadas destacamos o 

anonimato da identidade, respeito a diversidade cultural, religiosa e social dos participantes. 

 O participante poderá optar por não responder qualquer questão que o faça sentir-se 

incomodado, sem necessidade de explicação ou justificativa, podendo também se retirar da 

pesquisa a qualquer momento, sem prejuízo à sua pessoa. As informações obtidas nessa 

pesquisa serão utilizadas somente para fins científicos (apresentação em congressos, 

publicação de artigos e livros), com garantia de sua confidencialidade e privacidade. Pontua-

se como limitações do estudo eventuais problemas de interrupção da video chamada e/ou no 

registro da integra dos depoimentos por problemas técnicos. Nesses casos a ligação poderá ser 

retomada sempre considerando a disponibilidade do participante para dar prosseguimento a 

entrevista.  

Acrescenta-se que a pandemia pelo COVID-19 representou uma adversidade limitando 
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a coleta de dados conforme proposto no projeto aprovado sendo necessário submeter uma 

emenda (ANEXO C). Assim, no intuito de permanecer com o estudo atendendo todas as 

medidas de segurança e de forma a auxiliar o conforto dos participantes foram realizadas as 

seguintes adaptações listadas: 

1. Restrição do cenário da pesquisa para apenas uma unidade, situada na cidade de Niterói, 

RJ. 

2. Redução do número de participantes para 50 profissionais de enfermagem. 

3. Modificar a forma de coleta de dados para entrevista semiestruturada por vídeo 

chamada por ligação telefônica a ser agendada segundo disponibilidade dos participantes, 

com gravação de voz exclusivamente. Excluindo a atividade de curso, devido a pandemia de 

covid-19. 

4. Alteração do Termo de consentimento livre e esclarecido TCLE, para atender a nova 

demanda metodológica de vídeo chamada com gravação exclusivamente do audio. 

5. Alteração do cronograma de pesquisa 

6. Necessidade de excluir alguns itens do instrumento de pesquisa. 

 

Acescenta-se  que a coleta de dados realizou-se em 2021 nas fases descritas abaixo:   

Fase 1 - Pré teste: Aplicado a entrevista a um enfermeiro e a um técnico de 

enfermagem com o objetivo de identificar a necessidade de ajustes ao instrumento, entretanto 

foi necessário apenas pequenas mudanças que não refletiam na estrutura do instrumento assim 

após as adequações foi aplicado aos demais participantes. Cabe ressaltar que os profissionais 

que participaram do pré teste foram incluídos na análise.  

Fase 2 - Pesquisa: Nessa fase foi realizado o convite a participação seguida do 

agendamento das entrevistas. As entrevistas por vídeo chamada foram agendadas após o 

aceite de participação, realizadas através de convite individual, conforme a preferência de 

cada participante. O local de escolha pelos participantes foi majoritariamente a residência, em 

espaços vazios, o que permitiu a não interferências durante as entrevistas, além de aumentar a 

privacidade contribuindo positivamente com a qualidade do conteúdo das mesmas durante sua 

folga, com duração média de 15 minutos. 
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3.5 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

Os participantes foram identificados com número sequencial, seguido de Enf, 

correspondendo de 1 a 7 os enfermeiros e 8 a 15 os técnicos de enfermagem.   

Após transcrição na integra das entrevistas pelo pesquisador os dados foram dispostos 

em uma planilha tipo Excel e submetidos á análise temática de conteúdo proposta por Bardin 

(2016) nas seguintes etapas: Pré análise: organização do material para análise; Exploração do 

material : delimitação das categorias e a identificação das unidades de registro definidas, 

visando à categorização e à frequência; Resultados: condensação e  ênfase das informações 

para análise, resultando nas interpretações inferenciais. É o momento de intuição, de análise 

reflexiva e crítica. 

Da análise emergiram as categorias: Perfil de paciente do Hospital de Transição , 

Formação acadêmica dos profissionais em relação a temática da pesquisa identificação da 

equipe de enfermagem sobre os riscos à segurança da pessoa idosa hospitalizadas em hospital 

de transição, Compreensão da equipe de enfermagem sobre os principais riscos de quedas e 

lesão por pressão em idosos hospitalizados em hospital de transição, Percepção da equipe de 

enfermagem sobre a notificação de eventos adversos e avaliação da equipe de enfermagem 

sobre a inserção de práticas educacionais na instituição. 

 

3.6 Aspectos éticos 

 

Conforme preconizado pela Resolução 466\12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS)  

(BRASIL, 2012), o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa 

HUAP\UFF, via Plataforma Brasil, e aprovado sob o nº 3968292 (ANEXO A) seguida da 

aprovação da emenda (ANEXO C). Os participantes foram informados sobre os objetivos e 

procedimentos de pesquisa e orientados quanto à assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). (APÊNDICE A) 
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4 CAPÍTULO III – RESULTADOS E DISCUSSAO 
 

4.1 Caracterização dos participantes 

 

Conforme os dados coletados em pesquisa de campo observou-se que, dentro do grupo 

pesquisado majoritariamente 7 participantes possuíam entre 30 a 35 anos, 3 entre 25 a 30 

anos, 3  com idade inferior a 24 anos e apenas 2 com idade superior a 40 anos.   

Em relação ao gênero dos participantes nota-se que do total de colaboradores 11 eram 

mulheres e 4 eram homens. Evidencia-se que durante a realização da pesquisa 6  dos 

participantes eram casados, 6 solteiros, 2  eram divorciados e 1  possuía união estável. 

No que tange a formação dos participantes observa-se que há pequena  prevalência dos 

profissionais de nível médio com 8 participantes nesta condição e 7 enfermeiros, contudo 

dentre esses 2 possuem nível superior, em enfermagem e em pedagogia, e 3 participantes 

estão cursando o ensino superior todos em enfermagem. Entre os enfermeiros, 7  possuem 

curso de especialização 3  em enfermagem dermatológica, 1  em auditoria em serviços de 

saúde, 1 em segurança do paciente e 2 em enfermagem gerontológica, ou seja, todos os 

enfermeiros possuem especialização lato sensu.  

O hospital, cenário da pesquisa, foi inaugurado há aproximadamente sete anos e 11 

profissionais que participaram do estudo atuam nessa instituição em média há mais da metade 

do tempo de sua existência, ou seja superior a quatro anos e 4 a < de dois anos. No que se 

refere ao turno 8 colaboradores eram do serviço noturno, 2  diaristas e 5 do serviço diurno. 

Além disso, do total de participantes, 3 possuíam outros vínculos empregatícios, um na área 

de educação e os demais na área assistencial de enfermagem. Permitindo uma visão ampla da 

perspectiva dos funcionários sobre o tema abordado neste estudo.  

 

4.2 Formação acadêmica dos profissionais em relação a temática da pesquisa 

 

No intuito de avaliar o contato dos profissionais com a temática segurança do paciente 

e saúde da pessoa idosa esses foram questionados: “Em sua formação profissional teve 

contato com conteúdos sobre segurança do paciente?”. Assim 11 profissionais assinalaram 

não ter recebido nenhum tipo de contato com a temática na sua formação acadêmica, porém 4 

informaram ter realizado cursos de capacitação sobre a temática devido a exigências de 

hospitais acreditados e por ser um diferencial na estrutura curricular. Demonstra-se a 

necessidade iminente de mensurar o conhecimento da referida equipe para em seguida 
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implementar medidas eficazes para prevenção de incidentes. Cabe ressaltar que a discussão  

sobre  segurança  do  paciente  ganhou ênfase  nos  últimos seis  anos  no  Brasil,  sendo  

necessário  que  os  profissionais  de  saúde  permaneçam  atualizados as novas demandas 

para sustentar a excelência no cuidado (MACHADO et al., 2020a).  

Outro questionamento referente a formação profissional foi:  “Em sua formação 

profissional teve algum contato com conteúdo sobre cuidados de enfermagem ao idoso?”. 

Esse item destinava-se especificamente às disciplinas acerca da saúde do idoso, excluindo as 

que são abordadas no binômio adulto-idoso. Sendo assim 13 participantes declararam não ter 

tido disciplina especifica sobre cuidado ao idoso apenas abordando adulto-idoso. O estudo de 

Rodrigues et al. (2018) corrobora com esse dado, pois após analisar o sistema e-MEC em 

2017, identificou 87 instituições públicas de ensino superior que disponibilizavam 154 cursos 

ativos de graduação em enfermagem notando que apenas 53 dos cursos possuíam disciplina 

específica de Saúde do Idoso (RODRIGUES et al., 2018), ou seja 34% dos cursos abordavam 

especificamente saúde do idoso. 

Considerando a transição demográfica com foco no processo de envelhecimento, 

diversos ajustes são necessários para que esta população tenha as suas necessidades atendidas 

em uma perspectiva que também favoreça a sua autonomia e cidadania. Esta responsabilidade 

inclui a garantia dos direitos humanos fundamentais, tais como: segurança, educação, trabalho 

e saúde (NUNES, 2017; QUARESMA, RIBEIRINHO, 2016) 

Com relação a saúde, o processo para garantir este direito é complexo e abrangente. 

Os princípios e as diretrizes que fundamentam a construção de um modelo de atenção devem 

assegurar o atendimento das demandas coletivas e individuais desde o acesso, durante o 

processo e até o desfecho, com vistas a prevenir doenças, recuperar e promover saúde 

(MENDES, 2015). Dessa forma, essas ações contribuirão para a preservação da autonomia e 

manutenção da capacidade funcional do idoso (BRASIL, 2006).  

Nesse contexto, a enfermagem assume o protagonismo na organização dos serviços de 

saúde, tanto por sua representatividade quantitativa quanto pelas funções a ela atribuídas em 

seu cotidiano, uma vez que, além de participar ativamente do processo de cuidar, também 

tem-lhe sido designada a função de gerenciar processos e serviços (BRASILEIRO, 

GONÇALVES, TARGINO, 2014). 

 

4.3 Perfil de paciente do hospital de transição  
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 Em relação ao perfil de paciente do hospital cenário os profissionais foram solicitados 

da seguinte maneira: “Fale sobre o paciente idoso internado em hospital de transição”. 

Observou-se que majoritariamente, 6 participantes enfatizaram a predominância dos pacientes 

pós acidente vascular encefálico ou os demenciados. 5 colaboradores mencionaram 

sucintamente o grupo de cuidados enfatizando os de reabilitação e cuidados paliativos, 1 

mencinou  o nível de interação e 3 citaram o Pós Covid-19 | Pós internação em hospitais 

gerais. 

Discursos dos participantes referente ao perfil dos pacientes: 

a) Sequela de acidente vascular encefálico | demenciados: 

Temos muitos paciente com sequela de acidente vascular encefálico, 
demenciados, Parkinson. E muitos tem suporte nutricional pela 

gastrostomia. Muitos têm traqueostomia também, dependentes de forma 

geral. Alguns desnutridos. [...] (Enf11)  
 

Hoje o perfil maior dos pacientes são a maioria de idosos pós acidente 

vascular encefálico e demenciados, e requerem muita atenção da equipe 
devido a agitação deles. (Enf13)  

 

Eu vejo mais paciente demenciados, com demência bem avançada. A 

maioria nem são idosos 50, 50 e poucos anos com demência, Parkinson é 
muito comum. (Enf14) 

 

Assim é muito de época tem vezes que tem muitos pacientes de reabilitação 
as vezes muitos de cuidados paliativos, mas na maioria das vezes são idosos, 

demenciados, pós AVC que cronificaram após a internação no hospital 

geral. (Enf5) 

 
Vejo muitos idosos, a maioria pós  acidente vascular encefálico ou alguma 

demência como Alzheimer. (Enf7)  

 
A maioria dos pacientes que vão para lá são pós acidente vascular 

encefálico, complicações da diabetes, acamados, pós fratura de fêmur 

principalmente após a queda. Assim muitos com infecções comunitárias que 
agravaram após a internação no hospital geral [...]. (Enf4)  
 

b) Grupo de cuidados ou pacientes idosos: 

[...] Assim lá é bem diverso, temos pacientes de muitos diagnósticos diferentes mas 

a maioria é idoso [...]. (Enf9) 

 

Ultimamente estamos com muitos de reabilitação, isso vai muito de época. 
São os que precisam de muitos cuidados de enfermagem, fisioterapia, 

terapia ocupacional. [...] Muitos saem com a lesão por pressão fechada, 

decanulado, comendo. Com algum ganho. (Enf12)  
 

A gente trabalha com paciente em reabilitação e paliativo, idosos ou não, 

mas a maioria é idoso. (Enf15) 

 
Isso é tão misturado, mas no momento tem mais reabilitação. Idosos que a 
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família cria expectativa de retirar traqueostomia ou a gastrostomia. Que a 

família quer reabilitar e isso é outra coisa que temos que trabalhar 

diariamente. Pois as vezes a família quer algo que o paciente não 
conseguiria como ganhar e acaba gerando muita ansiedade. Reabilitar não 

é sair nenhuma dependência, é reabilitar o que for possível, trazer 

qualidade de vida para o paciente, e promover que o retorno para o 

ambiente do paciente, essa transição seja mais tranquila. (Enf1) 
 

Olha é difícil falar de perfil de idoso, porém percebemos uma grande 

maioria de demência, idosos muito dependentes. Um ou outro recebemos 
com reabilitação, mas a maioria e readequação de cuidado. (Enf2) 

 

c) Nível de interação: 

Então eu vou falar do meu andar do que eu vejo [...] os idosos que estão lá a 

maioria é lúcido ou algo orientado (Enf8) 
 

d) Pós Covid-19 | Pós internação em hospitais gerais 

[...] E muitos com lesão tecidual pois pegaram Covid e foram para o centro 

de terapia intensiva. (Enf10) 

 

E agora na pandemia, estamos recebendo muitos idoso que tiveram Covid, 
abriram lesão, estão dependentes de ventilação mecânica e vão para lá para 

recuperar alguma coisa (Enf3). 

 
O mais comum são os paciente crônicos que foram para o hospital geral 

com alguma patologia aguda  e cronificaram e vão para readequação de 

cuidados.  (Enf6) 
 

Nota-se na predominância no discurso dos participantes referente a inconstância de 

perfil terapêutico no hospital referindo “ser de época”, ou seja, não há constância ou 

especialidade clínica predominante nesse perfil hospitalar. Há mudanças ciclícas e 

recorrentes, assim demonstra-se a necessidade de manter a equipe capacitada através de 

treinamentos frequentes sobre temas de acordo com a demanda. Somado a isso pontua-se a 

interconexão, pois os profissionais mencionam diferentes grupos terapêuticos, ou patologias. 

Observa-se na fala do Enf.11, em relação ao perfil dos participantes, a permanência de 

dispositivos médicos como: gastrostomia e traqueostomias essas receberam ênfase a 

prevenção de lesão por dispositivos no guia da NPIAP Prevention and Treatment of Pressure 

Ulcers/Injuries: Quick Reference Guide - 2019 (EPUAP, 2019).  

  

4.4 Identificação da equipe de enfermagem sobre os riscos à segurança da pessoa idosa 

hospitalizada em hospital de transição 

 

Os participantes foram questionados sobre aos riscos à segurança que julgavam 
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estarem mais presentes aos paciente internados em hospitais de transição com a seguinte 

pergunta: “Na sua visão quais são os riscos à segurança do idoso hospitalizados em hospital 

de transição?”. Predominantemente os paticipantes mencionaram a questão do abandono 

social dos idosos, que pode ser classificado como uma das sindromes geriátricas – 

insuficiência familiar.   

Para Moraes, Marino e Santos (2010), a  dimensão sociofamiliar é fundamental na 

avaliação multidimensional do idoso pois a família constitui-se na principal instituição 

cuidadora dos idosos frágeis, devendo ser privilegiada nessa sua função. Entretanto com as 

reeestruturações sociais, como a diminuição da fecundidade ou a própria modificação nas 

dimensões das habitações que limita as possibilidades de cuidado adequado às pessoas com 

grandes síndromes geriátricas, como a incapacidade cognitiva, instabilidade postural, 

imobilidade e incontinência esfincteriana. Essa fragilização do suporte familiar deu origem a 

outra grande síndrome geriátrica, a insuficiência familiar, cuja abordagem é extremamente 

complexa. 

Assim 12 participantes mencionaram fatos relacionados ao abandono que os pacientes 

estão sujeitos como implicações que interferem diretamente na segurança desses. Como 

observamos nos discursos abaixo: 

[...] Alguns tem uma boa família que participa que chega junto que cuida. 
Outras acabam abandonando e isso implica muito nos riscos, pois por 

exemplo o idoso que fica isolado tem muitas chances E ter síndrome de 

confinamento, ficar ainda mais desorientado. Se sentir abandonado. (Enf1)  
 

[...] os riscos são muitos acho que deixar o idoso sozinho - sem 

acompanhante  é um risco muito grande pois ele acaba desorientando. Estar 
internado já aumenta esse risco, sozinho é ainda pior. Além de deixar 

sozinho é deixar confinado, lá a gente tenta deixar sempre os quartos com 

janela, ou sair com ele do leito. Agora com a pandemia é impossível, mas é 

uma prática nossa. (Enf2) 
 

Além da família muitos relataram questões referente a importância do acompanhante 

na segurança do paciente, pois auxiliam no cuidado, diminuem o isolamento social auxiliam 

na melhora da qualidade de vida desse paciente assim como aumentam a vigilância impedindo 

incidentes.  

Depende do paciente, mas se ficar sozinho é pior, pois a enfermagem não 

para e se o paciente acha que pode levantar e acaba caindo. Eu gosto do 
hospital incentivar o acompanhante, tem uns que ajudam muito. [...]. (Enf9) 

Na minha visão é o risco da falta do acompanhante pois as vezes o paciente 

agita e o acompanhante é essencial.  Principalmente se esse for ativo e 
prestativo.. (Enf11) 
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 [...] vejo também que os que não tem acompanhante, o acompanhante 

participativo, caem bem mais, pois ter alguém para conversar diminui a 

desorientação, sentir se acompanhando diminui o estresse do paciente. 
(Enf13)  

 

[...]Percebo também que as vezes alguns acompanhantes não participam 

muito, dormem o dia todo e o paciente que faz companhia para ele. (Enf14) 
 

[...]  as vezes os pacientes estão cansados de estar hospitalizados ficam 

agitados, eles querem ir embora para casa né. E esse aumento do período de 
hospitalização as vezes pode até a agravar o quadro dele por fatores 

emocionais como a depressão. E a gente tenta intervir nisso pois as vezes o 

familiar não pode receber o idoso, ou ate mesmo não quer. É complicado.. 

(Enf15) 
 

[...] são questões relacionadas a assistência social, pois muitos não tem 

familiares próximos. Então essas questões sociais tem que ser avaliado. O 
abandono do idoso prejudica a assistência, pois a pessoa perde motivação 

de cura. [...]. O idoso quando é abandonado não quer ir nas oficinas, pois 

os outros terão a família presente e ele não e assim acaba se isolando, tendo 
depressão. A gente tenta muito interferir, aproximar a família, motivar a 

desospitalização, mas é difícil. (Enf3) 

 

[...] os pacientes ficam muito sozinhos mesmo com acompanhantes, já 
aconteceu do paciente acompanhado e vendo que ele esta saindo da cama e 

não toca a companhia para a gente intervir. (Enf6) 

 
[...] A gente do HT sabe que ele esta já há muito tempo hospitalizado, e com 

isso agrava com o confinamento, que a gente sabe que da uma 

desorientação e acaba dando ainda mais risco. (Enf7) 
 

[...]os pacientes querem ir embora para casa e esse aumento do período de 

hospitalização, as vezes, pode até a agravar o quadro dele por fatores 

emocionais como: depressão. (Enf5) 
 

Em relação ao abandono familiar um dos fatos abordados foi o objetivo do hospital de 

transição, que surgem devido a necessidade de cuidado pós agudo, como um elemento chave 

para o sistema de saúde para idosos e uma importante estratégia para a manutenção da saúde 

(YU-CHUN et al., 2019). Bem como a construção do modelo pós agudo surgiu também pela 

necessidade de diminuir tempo de internação em cuidados agudos e assim diminuir custos, 

investindo em profissionais especializados em diversas formações ao cuidado integrado. O 

diferencial dos hospitais de transição é promover o estreitamento da relação do 

paciente/família/cuidador com a equipe de saúde além de possibilitar qualidade de vida no 

momento de fragilidade, como banhos de sol, jardinagens, realizar o aniversário, minimizando 

o isolamento social e processos depressivos. (MACHADO et al., 2020b).  

Contudo a estrutura dos hospital de transição, por vezes, pode ser confundida com 

instituições de longa permanência, esse é um desafio a toda a equipe multiprofissional. Como 



86 

 

 

 
 

descrito no discurso abaixo.        

                                                                                                            

Eu acredito que hoje no ambiente que eu trabalho o que mais interfere é o 

fato de estar sozinho, dentro de um quarto apesar de ser humanizado e 
monitorizado a gente não tem muito contato com ele. [...]. E a questão da 

conciliação familiar também, vejo muitos idosos abandonados [...]E muitos 

idosos que são abandonados, assim os familiares acabam confundindo a 
proposta do hospital de transição com as instituições de longa permanência 

– ILPI. Fica ainda mais complicado para desospitalizar, pois muitos falam 

"ah mas esta aqui sendo tão bem cuidado" e querem deixar, e a gente tenta 
a reunião familiar, aproximar essa família, e por isso as vezes o paciente 

fica muito tempo no hospital de transição.. (Enf4) 

 

Na literatura, os estudos apontam o abandono familiar como um agregado do desleixo 

aos idosos. Sendo assim, identificar este tipo de violência, traz uma ocasião favorável para 

aperfeiçoar o ato de cuidar. Porém, não se trata de tarefa das mais fáceis, visto que um dos 

empecilhos de enfrentar esse problema é a limitada inclusão entre os sistemas de saúde e os 

de paládio de idosos (SILVA, 2019).  

Se faz imprescindível que o enfermeiro, profissional de maior proximidade ao 

paciente, tenha conhecimento técnico-científico acerca da gerontologia e das necessidades de 

cuidado do idoso, que necessita de cuidados hospitalares específicos. Compete a equipe de 

enfermagem apreciar a relevância de acompanhantes no decorrer da internação e 

procedimentos realizados no idoso, proporcionando melhorias na condição afetiva deste. 

Assim os profissionais de enfermagem devem ofertar uma assistência diferenciada para a 

população idosa que se encontra hospitalizada, pautada pelos princípios da humanização, 

devendo assim observar as suas expectativas, qualidade e humanização do cuidado 

(SANGUINO et al., 2018). 

Contudo 6 profissionais interrelacionam outros riscos acrescidos de 3 que 

relacionaram exclusivamente pontos que acreditam ser riscos à segurança do idoso 

hospitalizados em hospital de transição, totalizando 9 (sete)  profissionais. Assim abaixo será 

listado as pontuações da equipe por categorias: 

a) Demência:                                                                                         

[...]  O hospital recebe muitos pacientes com demência, os idosos acabam 

não percebendo onde estão e acabam saindo da cama o que se caracteriza 

queda já, né? [...]. (Enf8) 
 

b) Estrutura hospitalar:  

A meu ver a grade poderia ser mais alta, então se você coloca o paciente a 

30º ele facilmente consegue levantar as pernas. (Enf9) 
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c)  Conciliação medicamentosa: 
[...] Poli farmácia, mas isso no hospital como um todo. A incidência dos 

quadros de desorientação, principalmente nos que tem quadro de demência 
são frequentes. (Enf10). 

 

[...] e ele chega do hospital geral sem uma conciliação medicamentosa, isso 
complica um pouco para que haja menos incidência de queda [...]. (Enf4) 

[...] conseguir ajustar as medicações e o quadro do paciente é muito difícil 

nessa transferência do hospital geral para o hospital de transição e acho 

que aumenta muito o risco, gera um risco muito alto esse tempo de 
ambiência. (Enf6)  

 

 

d)  Comunicação: 
Acho que a falta de qualificação profissional, a falta de comunicação, pois 

as vezes a passagem de plantão deveria ser mais detalhada. No hospital de 
transição eu acho até melhor. [...]Mas se eu fosse falar de hospital geral 

especificamente falaria do quantitativo de profissionais por paciente, porém 

no hospital de transição eu acho adequado para operfil dos pacientes.  
(Enf14) 

 

e) Aumento da mobilidade: 

Eu vejo os maiores riscos em hospitais gerais, em hospital de transição, 

porém o paciente em reabilitação acaba tendo ganho e acha que ja pode 
fazer tudo, então acho que essa questão da independência do paciente la tem 

que ser bem acortada com os pacientes pois eu vejo o paciente de 

reabilitação querer ou tentar  ser como antes, a vida normal e acaba caindo. 

(Enf15) 
 

Pra mim o maior risco do idoso é o risco de queda pois geralmente no 

hospital de transição a gente esta tentando reabilitar aquele idoso, e começa 
a migrar de um banho no leito para banho de aspersão a fisioterapia 

começa a retirar do leito mobilizar muito, a por em pé e a caminhar, e o 

risco aumenta. E o que mais vejo, inclusive é a queda. Por isso a gente tem 
que ficar de olho pois o paciente acha que andou com a fisioterapia de dia, 

pode ir no banheiro a noite sozinho ai cai e perde todo esse ganho. [...]. 

(Enf13) 

 

f) Fatores intrínsecos do envelhecimento: 

Acho que a desorientação, delírio, a diminuição da acuidade visual que esta 

muito atrelado a questão de ocorrência de queda. (Enf12) 

 

Vislumbra-se que os colaboradores pontuam questões relevantes aos riscos que os 

idosos estão expostos durante a hospitalização, entretanto a maioria deles correlaciona a 

fatores presentes em hospitais de modo geral. Contudo a questão do abandono é predominnte 

em unidades de transição pela proposta estar sendo difundida na população, muitos familiares 

de usuários creem que devido a qualidade assistêncial e a descariterização padronizada de um 

hospital isso transforma o hospital de transição em um instituto de longa permanência ou em 
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uma unidade semelhante, porém a proposta é auxiliar na desospitalização, ou auxiliar os 

pacientes e familiares sem possibilidade de cura. 

 

4.5 Compreensão da equipe de enfermagem sobre os principais riscos de quedas e lesão por 

pressão em idosos hospitalizados em hospital de transição 

Os participantes foram questionados sobre os riscos observados em suas atividades 

assistenciais especificamente sobre quedas e LP na arguição:  “Para você quais são os 

principais riscos de quedas e lesão por pressão em idosos hospitalizados em hospital de 

transição?”. Com intuito de verificar de acordo com a pespectiva de enfermagem quais eram 

os principais riscos estruturou-se a quadro 12 após a análise do discurso dos colaboradores.
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Quadro 13: visão da equipe de enfermagem sobre o risco de queda e LP durante a hospitalização em hospital de transição e principais 

riscos (n = 15) 

Subdivisão da 

resposta 

N Queda | discurso Subdivisão da 

resposta 

 

N 

LP | Discurso 

Contenção 6 A contenção acho importante, mas tem que 

saber fazer pois se não machuca o paciente- se 

apertar muito. Não pode fazer e deixar pra lá, 

tem que fazer e ficar vendo (Enf15)  

Percepção 

alterada 

7 Em r Por fim, cabe ressaltar elação a úlcera é 

a questão da imobilidade e a percepção da 

pele alterada, assim o paciente nessa 

condição fica totalmente dependente da 

enfermagem (Enf6). 

Acompanhante 4 A Queda  a gente sabe que o acompanhante 

deveria ficar acompanhando o paciente, pois 

na rede privada, assim como na pública, é 

impossível ter enfermagem 24h por dia dentro 

do quarto. Mas a presença do acompanhante 

ajuda muito pois, caso precise pode chamar ou 

até impedir que ele saia do quarto. (Enf9) 

Emagrecimento 

| nutrição 

4 LP são mais devido ao emagrecimento, pois 

muitos chegam assim ou ficam ainda mais 

magros com a hosopitalização (Enf8) 

  

Ambiência  3 O risco número um para mim é o transporte 

para o banho, é um ganho enorme para o 

paciente retirar ele do leito pois ganha mais 

autonomia. Porém esse transporte da cama 

para o banho é um risco enorme, o paciente 

esta molhado, sabão, tem o chão, e o piso é 

muito escorregadio. A gente tenta evitar o 

máximo possível evitar, tentamos sempre ir em 

dupla para conseguir mobilizar bem o paciente 

(Enf14) 

 

A meu ver a grade poderia ser mais alta, então 

se vc coloca o paciente a 30º ele facilmente 

consegue levantar as pernas.(Enf11) 

Umidade 2 [...] tem umas fraldas que não aguentam 

tanto a umidade, isso atrapalha bastante, 

pois a troca fica ainda mais frequente 

sobrecarregando a gente da 

enfermagem(Enf14) 

Polifármacia 2 Acredito que por esses pacientes estarem mais 

propensos a alguns fatores de risco é 

Mobilidade 

prejudicada | 

2  o grande problema e a troca de decúbito não 

ocorrer na hora certinha. Tinha que instituir 



90 

 

 
 

 

necessário redobrar a atenção a polifarmácia 

(Enf2) 

resistência a 

troca de 

decúbito 

algo mais rígido quanto a isso, ou talvez ter 

um controle melhor. E tem também a questão 

do paciente que não aceita a troca de 

decúbito, que só dorme em uma posição, e ai 

acaba abrindo. La não tem muita lesão mais 

uma que abre prejudica. (Enf9) 

  

Uma coisa que é muito complicada é que os 

pacientes lúcidos muitas das vezes são 

resistêntes a troca de decúbito. (Enf4) 

Fonte: Autoria própria. 
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Em relação a quedas nota-se que predominantemente os colaboradores julgam 

que o uso de contenção de forma incorreta ou o acompanhante pouco participativo são 

os principais riscos. Todavia essas ações são utilizadas cotidianamente para prevenir o 

EA queda, mas é notória a preocupaçao da equipe com o possível dano causado por tais 

medidas aplicadas de forma inadequada. Neste sentido esses itens serão discutidos 

concomitantemente com as medidas preventivas. 

No que se refere a Polifarmácia, citada apenas como risco por 2 profissionais, 

que segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2017) é o uso rotineiro e 

concomitante de quatro ou mais medicamentos (com ou sem prescrição médica) por um 

paciente. Apesar de uma clara relação entre a queda e a polifarmácia, estudos 

demostram que a associação é mais significativa com alguns fármacos, tais como 

inibidores de serotonina, antidepressivos tricíclicos, neurolépticos, benzodiazepínicos, 

anticonvulsivantes e medicações antiarrítmicas da classe.  Assim a ocorrência de 

iatrogênicas decorrente dos medicamentos podem levar à perda do equilíbrio postural 

associado ao ambiente alheio que o idoso está exposto, ocorrendo então a queda nessa 

população (REZENDE; GAEDE; GONÇALVES, 2012). Justificando a preocupação da 

equipe de enfermagem e a necessidade de conciliação medicamentosa.  

Acrescenta-se que a proporção de idosos usuários de fármacos inadequados é um 

importante indicador de qualidade da assistência. O uso de múltiplos produtos, a 

prescrição de medicamentos inapropriados para os idosos, o uso de dois ou mais 

fármacos com a mesma atividade farmacológica e o treinamento inadequado da equipe 

de saúde favorecem o aparecimento dos efeitos adversos e das interações, causando 

toxicidade cumulativa, além de reduzir adesão ao tratamento e ocasionar erros de 

medicamento (REIS; JESUS, 2017). 

Outrossim em relação a LP os riscos mencionados foram Percepção alterada, 

Emagrecimento | nutrição e Umidade e Mobilidade prejudicada | resistência a troca de 

decúbito. Nota-se que a equipe pontuou alguns dos itens presentes na escala de Braden, 

sendo assim, é justificado o uso do instrumento, já que esta pode identificar o estado 

nutricional, nível de mobilidade, percepção sensorial, fricção, cisalhamento, umidade e 

grau de atividade física do paciente, verificando o risco de acometimento de LP durante 

o período em que este encontra-se internado na unidade (SANTOS; LINO, 2018).  

É sabido que os pacientes que apresentam alterações na percepção sensorial, 

citada por 7 participantes, ocorre quando esses não conseguem perceber o desconforto 

gerado pelo excesso de pressão em partes do corpo, principalmente proeminências 
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osseas, ocasionada primordialmente pela permanência contínua em uma única posição. 

Dessa forma mesmo que seja utilizados formas de mobilizar o paciente como colchão 

pneumático, a intervenção de mobilizar o paciente é essencial.  

Nesta perspectiva 2 profissionais citaram a mobilidade atrelada a resistência dos 

pacientes a trocar de decúbito, potencializando os fatores de risco e o risco em si, 

demonstrando a necessidade de relatar a recusa dos pacientes aos cuidados ofertados no 

prontuário do paciente. Além disso, a mobilidade é o requisito de maior impacto quanto 

ao aparecimento de LP. Manter o paciente na mesma posição corporal por muito tempo 

pode levar a um gradiente gravitacional que interfere no sistema cardiovascular e 

pulmonar, o que consequentemente leva a uma diminuição na oxigenação e no aporte 

sanguíneo nas extremidades, favorecendo ao surgimento dessas lesões (MAKLEBUST; 

SIEGGREEN, 2000) 

Em relação a umidade, relatada por 2 coparticipantes, essa pode estar 

relacionada à incontinência urinária ou fecal, deixando-a propensa ao surgimento de LP 

secundária a fricções e dermatites associadas à incontinência. Seu aparecimento fica 

mais predisposto quando as incontinências urinária e fecal acontecem simultaneamente, 

deixando a pele ainda mais frágil, devido ao aumento do seu pH. Evidencia-se a 

importância de usar barreiras de contato, como cremes e pomadas apropriadas, fraldas 

absorventes (FERNANDES; CALIRI; 2008). Concomitante a esse item os participantes 

citaram a qualidade da fralda, pois no ambiente hospitalar, por não ser uma prática 

invasiva, os custos baixos se comparados com outras tecnologias, a sua prática é 

disseminada no cotidiano, e banalizada impedindo o enfermeiro de avaliar os riscos 

frequentemente associados ao uso das fraldas (BITENCOURT; ALVES; SANTANA, 

2018).  

Nesse contexto, qualquer dispositivo utilizado pelo paciente deve ser avaliado a 

utilização para não provocar dano, no caso da fralda deve-se avaliar a absorção, o uso 

de creme de barreira e tais cuidados devem ser prescritos permitindo que o cuidado seja 

continuo.  Por fim, cabe ressaltar que durante a internação há vários fatores que podem 

afetar a alimentação do paciente, citada por 4 profissionas, como dispositivos, a saber: 

sonda enteral gastrostomia, ou a necessidade de manter em dieta zero por longos 

periodos, como é o caso de alguns pacientes em cuidados paliativos (FREITAS; 

ALBERTI, 2013).  

Em seguida os participantes foram arguidos sobre as medidas preventivas que 

adotavam para impedir a queda ou a LP, sendo assim: “Na sua prática profissional você 
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usa algum procedimento para prevenção de quedas e lesão tecidual por pressão em 

idosos ? Quais ?”. Todos participantes relataram realizar medidas preventivas, na figura 

6 pode-se evidenciar as categorias citadas. Cabe ressaltar que por vezes, um mesmo 

profissional relatava várias medidas preventivas. A figura 6 demonstra as classes 

temáticas encontradas referente a LP e quedas.  
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Figura 6: Medidas relatadas pelos profissionais de enfermagem para prevenir quedas e Lesão por pessão - LP. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Observa-se, na figura 6, que a equipe de enfermagem realiza medidas 

preventivas, para ambos os incidentes, cabíveis para evitar tais EA. Contudo citaram 

como ações preventivas a ambiência, o uso de contenção e participação do 

acompanhante, essas também foram mencionadas como riscos a ocorrência de quedas. 

 

 Ambiência | Vigilância Contínua 

 A Ambiência | Vigilância contínua foi relatada por 7 colaboradores e citada por 

3 como fator de risco. O conceito de ambiência segue primordialmente três eixos: o 

espaço que visa a confortabilidade focada na privacidade e individualidade dos sujeitos; 

o espaço como ferramenta facilitadora do processo de trabalho; e o espaço de encontros 

entre os sujeitos (BRASIL, 2010).  

 A identificação dos riscos ambientais como pisos escorregadios, irregulares, 

locais com pouca iluminação, a verificação periódica das condições das camas, travas, 

cadeiras de rodas, barras de apoio, além da orientação aos pacientes quanto ao uso de 

dispositivos auxiliares de deambulação, permite o levantamento das necessidades 

prioritárias e o desenvolvimento de estratégias para a prevenção das quedas acidentais 

(ALMEIDA; ABREU; MENDES, 2010). Assim, infere-se que a ambiência interage 

ativamente com a prevenção de quedas, pois perpassa por fatores como: iluminação, 

tipo de piso, grades itens mencionados pela equipe como observa-se:  

[...] manter o quarto iluminado e as coisas mais perto do paciente 

para evitar que ele queira se mobilizar [...] (Enf1) 
 

[...] observo na câmera, pois a vezes o paciente fica se mexendo muito 

e quer alguma coisa como: o controle da tv, ou o celular. E pode 
tentar levantar e cair [...] (Enf3) 

 

a gente tenta manter a vigilância desse paciente, lá tem câmera então 
as vezes quando o paciente é muito agitado podemos colocar a 

câmera dele até em outros andares, isso aumenta ainda mais a 

vigilância. Pois as vezes todos estão ocupados em outros quartos e um 

colega de outro andar pode ajudar. (Enf5) 
 

o de queda a gente tenta tirar um pouco o paciente do leito levá-lo 

para o solário e assim conseguir orienta-lo uma ambientalização, 
saber onde ele está, tempo, ver o dia [...] (Enf12) 
 

Sabe-se que a condição de internação hospitalar está relacionada com o aumento 

do risco para quedas, não só pela presença de doenças agudas, comorbidades e 

tratamentos, mas também por fatores ambientais, como altura da cama do paciente, 

inadequação das grades do leito, ausência de equipamentos de apoio e ambiente não 
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familiar (VITORI; LOPES; ARAÚJO, 2010; DYKES et al., 2010). Diante disso, é 

importante considerar as questões ambientais tanto na avaliação do risco do paciente 

quanto nas estratégias de prevenção de quedas (FREITAS; ALMEIDA; LUCENA, 

2014). Neste contexto 3 participantes citaram especificamente fatores relacionados a 

altura da cama para minimizar os riscos.  

Eu mantenho a cama o mais baixo possível, para minimizar dano e 

quando posso coloco a cama mais próximo da parede para dificultar 

que ele saia [...] (Enf7) 

 
[...] A gente pode prevenir queda com o leito mais baixo do chão, 

identificar o paciente agitado [...] (Enf2) 

 
[...] mantemos o leito sempre o mais próximo do chão, luzes acesas. 

(Enf9) 

 

As intervenções preventivas para quedas podem ser administradas de forma 

isolada ou combinada, podendo essa última ser elaborada e oferecida individualmente 

com base na avaliação dos fatores de risco de cada idoso (intervenção multifatorial) ou 

de maneira generalizada e similar para todos os participantes (intervenção múltipla) 

(GILLESPIE et al., 2012) . Uma vez que o evento tem caráter multicausal, ele necessita 

de ações voltadas para os diferentes fatores de risco identificados no paciente. 

(FREITAS; ALMEIDA; LUCENA, 2014) 

 

 Acompanhante 

Outra medida preventiva apontada foi a presença do acompanhante, mencionada 

por 4 colaboradores como fator de risco e por 6 como forma preventiva. Esses podem 

ser familiares ou prestadores de serviços contratados pela família do paciente. Os 

profissionais deixaram nítido como estes podem trazer riscos, principalmente quando 

são pouco participativos e ausentes no cuidado. Por outro lado, quando são conscientes 

de sua função tornam-se essenciais para prevenir riscos como: quedas, isolamento social 

e o confinamento promovendo segurança e acolhimento ao paciente.  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no intuito de promover a 

participação cidadãos, acompanhantes e familiares apresenta a primeira edição do Guia 

“Pacientes pela segurança do paciente em serviços de saúde: Como posso contribuir 

para aumentar a segurança do paciente? Orientações aos pacientes, familiares e 

acompanhantes”, inserindo um importante instrumento para orientar uma mudança na 

cultura dos serviços de saúde no que se refere à participação do cidadão nos processos 

de segurança assistencial (BRASIL, 2017). Esse guia descreve as ações dos 
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acompanhantes e familiares, incluindo o paciente, referente a todos 6 programas 

nacionais de segurança do paciente, além de outros processos assistenciais.  

Evidenciou-se  no discurso dos participantes desta pesquisa que a presença do 

acompanhante participativo e dedicado auxília a diminuir quadros de agitação e o 

confinamento, que podem ser ocasionados pela hospitalização, como pode-se 

vislumbrar abaixo:  

 [...] sempre que possível a gente solicita pata a família um 
acompanhante [...] (Enf6) 

 

Então todo plantão passamos as orientações, principalmente aos 
agitados e aos acompanhantes também [...] (Enf4) 

 

[...] a presença do acompanhante é muito importante pois ajuda o 

paciente a não se sentir sozinho, e pedimos para quando vão se 
ausentar sempre avisem pois o paciente fica sozinho e a vigilância 

diminui [...] (Enf8) 

 
Quando há acompanhante participativo ajuda muito, pois são mais 

pessoas para vigiar o paciente e para impedir algum incidente [...] 

(Enf13) 

 
Acho muito legal no hospital de transição incentivar o acompanhante, 

pois diminui muito a ansiedade do paciente e é uma companhia. 

(Enf14) 
 

O acompanhante pode ser um aliado para prevenir quedas, pois os 

pacientes, principalmente os agitados, precisam ser vigiados todo o 
tempo e a enfermagem não dá conta. Ainda mais quando começam a 

ter independência, ficam ainda mais perigosos, pois acham que já 

estão independentes. (Enf15) 

 

 Contenção 

 

Em relação a contenção mecânica, mencionada por 6 participantes como risco e 

por 5 como medida preventiva,  essa é definida como a utilização de qualquer 

instrumento que possa restringir  a  capacidade  de  um  indivíduo  cuidar  de  si  e  

locomover – se. Tem  como  justificativa, quadros  de  agressividade  e  agitação,  

quando  adotada  promove  a  segurança  principalmente para  a  prevenção  de  quedas. 

Entretanto, existem controvérsias quanto  a  sua  prática  como  complicações  comuns  

à  imobilização,  tais  como  lesões  por  pressão  e  eventos  de  maior gravidade  

diretamente  relacionados  à  contenção,  entre  eles,  o  óbito  por  trauma  grave  ou 

sufocamento.  

Em relação aos tipos de conteção tem-se a física que refere-se ao uso da força do 
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profissional e a contenção mecânica ao uso de qualquer instrumento, que possa 

restringir a capacidade de um indivíduo cuidar de si e locomover-se. Por fim a 

contenção química que indica o uso de drogas e medicamentos para controle do 

comportamento do paciente. Impossibilitar a saída de alguém de um espaço físico 

remete à contenção ambiental. Considera-se que a contenção, seja física, mecânica, 

farmacológica/química e ambiental, está presente nos cenários de assistência à pessoa 

idosa, mostrando-se como prática corriqueira ou singular (MENEZES et al., 2016).  

Acerca do discurso dos participantes relacionado ao uso da contenção como 

forma preventiva tem-se:  

[...] como eu trabalho a noite eu já vejo o paciente agitado se ele não 

ficar mais calmo com o remédio para dormir comunico a enfermeira e 

instalo um paraquedas enquanto a enfermeira vê se pode fazer 

alguma coisa [...] (Enf10) 
 

[...] para prevenir queda a gente usa contenção corporal no lençol da 

cama. Utilizamos muito as câmeras o que ajuda na vigilância [...] 
(Enf3) 

 

[...] É sempre estar alerta com e usar contenção. (Enf11) 
 

[...] se não tem nenhum tipo de contenção, seja química ou mecânica,  

tentamos conversar, mas não dá muito certo, pois eles estão 

empenhados em sair do leito. Assim, uma mediação para controlar o 
paciente é necessário. Eu entendo que não querem sedar o paciente, 

porém muitos usavam esses medicamentos a vida toda, então essa 

parte de conciliação medicamentosa tem que ver. Imagina ficar só 
olhando para as paredes, até eu ia ficar desorientada, agora eles não 

saem do leito para nada, os que podem até sentam na poltrona, mas 

devido a pandemia não podem sair do quarto aumentando ainda mais 
a agitação e as contenções. (Enf12) 

 

Nessa unidade a contenção mecânica não é indicada e a gente 

aguarda a contenção química, e essa demora muito a fazer efeito [...] 
(Enf5) 

  

É notória a consternação dos participantes em relação a espera para a contenção, 

entretanto o Conselho Federal de Enfermagem por meio da Resolução Nº 427/2012 em 

seu Art. 1º diz: 

 
Os profissionais da Enfermagem, excetuando-se as situações de 

urgência e emergência, somente poderão empregar a contenção 

mecânica do paciente sob supervisão direta do enfermeiro e, 

preferencialmente, em conformidade com protocolos estabelecidos 
pelas instituições de saúde, públicas ou privadas, a que estejam 

vinculados (COFEN, 2012). 
 

 Neste contexto o profissional sob a supervisão direta do enfermeiro, permite a 

aplicação da contenção mecânica de forma segura. Porém convém ressaltar que a 
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aplicação de protocolos institucionais auxiliam positivamente na aplicabilidade da 

contenção mecânica e química pois normatizam tais práticas.  

 

 Aplicação de escalas 

 

Por fim em relação as medidas preventivas de quedas os profissionais 

mencionaram a aplicação de escalas preditivas de risco, como a de Stratify que é a 

instituída. Entretanto citaram concomitantemente a escala de Braden específica para LP. 

Assim será relatado abaixo as argumentações dos profissionais.  

Estas surgem nas entrevistas, sendo citada por 1 profissional especificamente a 

escala de quedas, e por 2 concomitante com a de predição de risco para LP. 

A gente aplica a escala de stratify, pois temos muitos pacientes sem 
interação, e como nossos pacientes são bem mistos, é um ótimo 

instrumento pois encaixa em vários momentos. Lá aplicamos 

semanalmente ou sempre que haja alteração no quadro do paciente. 
(Enf4) 

 

A gente aplica a escala de Stratify e Braden e dependendo da 

pontuação a gente trabalha com risco e os que tem mais risco a gente 
implementa mais medidas preventivas na prescrição de enfermagem. 

Vendo sempre cuidados específicos. E tem que ter uma integração 

entre as equipes, para um ganho não virar perda. Por exemplo o 
paciente com risco de queda a fisioterapia pode trabalhar também, o 

controle do tronco, melhorar o equilíbrio, e até fortalecer a 

musculatura. E isso junto, o conhecimento das profissões trazem 
ganhos ao paciente. (Enf 5) 

 

[...] aplicação de escalas Stratify e de lesão por pressão 1x/semana 

(Enf3) 
 

Entre as principais medidas preventivas estão o uso de escalas para detectar o 

risco e a suscetibilidade do paciente ao acometimento por tal evento. Tais ferramentas 

subsidiam a criação de um plano de cuidados pertinente, que evita ou diminui o 

desenvolvimento das lesões (BARBOSA; BECCARIA; POLETTI, 2014; INOUE; 

MATSUDA, 2015). 

Cabe ressaltar que o discurso sobre uso de escalas foram todos os enfermeiros 

mostrando a importância de disseminar a aplicabilidade das escalas a equipe de 

enfermagem de nivel médio, podendo potencialzar o cumprimento das medidas 

preventivas prescritas na SAE. Pontua-se que o discurso dos profissionais esta em 

consonância com a literatura atual.   

Em relação as medidas preventivas citadas pelos participantes sobre LP, as 

categorias mencionadas na figura 6 foram: mobilidade, hidratar a pele e aplicar a SAE. 
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Cabe ressaltar que a dimensão mobilidade também foi citada como risco, todavia com 

sentido de precariedade de realizá-la.  

 

 Mobilidade  

O parâmetro mobilidade do paciente emergiu nos resultados como forma de 

avaliar o risco por 2 colaboradores, e por 8 como forma preventiva, para 

desenvolvimento de LP por ambas as categorias de Enfermagem, autores também 

consideram esse parâmetro importante e afirmam que o paciente com mobilidade 

reduzida permanece períodos longos na mesma posição aumentando a pressão sobre 

regiões de proeminências ósseas, nesse sentido a duração somada à intensidade da 

pressão possibilitam que a circulação sanguínea seja comprimida e entre em colapso, 

resultando hipóxia, ocasionando isquemia e necrose tecidual (COSTA, 2010).  

Os profissionais relataram predominantemente a mobilidade física, ou 

propriamente a imobilidade, essa também denominada como uma das síndromes 

geriátricas, podendo ser entendida como qualquer limitação no movimento (MORAES, 

2010). A literatura corrobora com o dado, pois a pressão se destaca como principal fator 

etiológico na gênese da LP e os seus efeitos patológicos podem ser atribuídos à sua 

intensidade/duração e à tolerância tissular (PIEPER, 2013). O guia de Prevenção e 

tratamento de úlceras/lesões por pressão: guia de consulta rápida (2019) considera como 

fator de rico os indivíduos com mobilidade limitada, atividade limitada e alto potencial 

de fricção e cisalhamento como estando em risco de lesões por pressão (EPUAP, 2019) 

Todavia dois participante citaram pontos importantes, que vão além da descrição 

dos riscos que identificaram, descrevendo a necessidade da interação da equipe 

multidiciplinar no intuito de intervir de forma pragmática na prevenção de LP. 

A enfermagem não consegue fazer tudo sozinha [...] mudança de 

decúbito não é tudo, tem que ter um acompanhamento 

interdisciplinar. Eu vejo que fica muito em cima da enfermagem, por 
exemplo a alimentação interfere também. Da mesma forma quando 

ela esta aberta, a cobertura é um dos fatores para intervir no 

fechamento, mas o paciente precisa de acompanhamento 

interdisciplinar e eu vejo, que de forma geral, quando se trata de LP é 
muito em cima da enfermagem [...]. (E6) 

 

[...] a gente deixa frequente a troca de fralda a mudança de decúbito, 
mas observamos a glicemia e quando tem algum outro fator de risco 

alinhamos com a equipe multidisciplinar, para travarem a luta com a 

gente e ficamos aguardando essa ajuda. Isso vai além da enfermagem 
esse alinhamento, temos que aguardar a equipe multidisciplinar. 

Podemos analisar outros fatores como a hipoglicemia. (Enf11) 

 



101 

 

 

 
 

Ressalta-se a importância da atuação da equipe multiprofissional na prevenção e 

tratamento da LP em idosos e configura um desafio ao profissional e ao sistema de 

saúde reduzir a sua incidência, levando em consideração o envelhecimento 

populacional, sendo a educação continuada da equipe multiprofissional fundamental 

para se atingir uma assistência qualificada (MATOZINHOS et al., 2017) 

Convém ressaltar que os pacientes acamados ou com mobilidade reduzida estão 

sujeitos a ação dessas forças, caso não sejam adotadas medidas de prevenção que 

minimizem seus efeitos adversos, ficando, portanto, susceptíveis ao desenvolvimento de 

LP (ROLIM et al., 2013). Nesse intuito o guia de Prevenção e tratamento de 

úlceras/lesões por pressão: guia de consulta rápida (2019) traz como recomentação a 

prevenção de LP reposicionar  todos os indivíduos com ou em risco de lesões por 

pressão em um cronograma individualizado, a menos que contra-indicado (EPUAP, 

2019). O discurso dos participantes referente a mobilidade como forma preventiva 

apresenta-se abaixo:  

[...] posiciono o paciente de forma correta e na troca da fralda já vejo 
se tem alguma parte vermelha [...] (Enf2) 

 

eu faço uma higiene constante, descomprimindo o corpo. Quando a 
gente vê que ele está com a pele mais fragilizada já aplica um 

curativo para proteção [...] (Enf3) 

 

[...] muitas vezes os acompanhantes por conhecerem os pacientes por 
muito tempo aceitam que o paciente fique em uma posição por muito 

tempo. E convencer do contrário tem que fazer todo dia para mostrar 

que isso não e um ganhe para o paciente [...] (Enf4) 
 

a gente tem as mudanças de decúbito que são muito respeitadas, o 

colchão pneumático e auxiliam muito. E agora devido a gente estar 
na pandemia, o hospital de transição fornece todo material para 

hidratação da pele eu achei isso muito legal. [...] (Enf5) 

 

[...] atentar ao posicionamento, hidratar. Essas coisas. (Enf6) 
 

[...] a mudança de decúbito, evitar fricção e cisalhamento, focar na 

alimentação desse paciente. [...] (Enf7) 
 

usamos muito o colchão pneumático de acordo com a pressão 

necessária para evitar, a troca de decúbito q depende muito do 
paciente 2/2h - 3/3h e de 4/4h e isso acaba ajudando. Mas assim lá 

abre pouquíssima, se a gente foi ver o indicador as vezes em um mês 

não abre nada, as vezes em 5 meses 6 meses abre uma lesão, que foi 

um paliativo por exemplo, aí acaba abrindo uma lesão pequena que a 
gente fecha rápido também. Abre quando é paciente paliativo, ou um 

que recusa mobilização, está em dieta zero, ou seja, existe algum 

outro fator, e lesão pequena nada profundo. (Enf1) 
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 Hidratar a pele 

 

Os estudos recomendam como principais cuidados preventivos para o 

surgimento de lesões: evitar o posicionamento sobre áreas corporais ruborizadas, 

consideradas de maior risco, manutenção contínua de pele limpa e seca usando produtos 

de pH equilibrado com o da pele; não massagear as regiões já ruborizadas/hiperemiadas 

(COOPER; JONES; CURRIE, 2015; MENDONÇA; LOUREIRO; FROTA, 2018). 

Contudo identifica-se no discurso dos participantes que a conduta de hidratação da pele 

precisa ser sistematizada: 

[...] hidratando o paciente e mobilizando. Ah e tem que ficar atento 

aos dispositivos, [...] (Enf12) 

 

[...]realizar a hidratação corporal. Mas era como estava falando não 
adianta um fazer tem que fazer todo mundo, tem que ter continuidade 

[...] (Enf8) 

 
Sempre que vou mobilizar o paciente vejo as áreas mais marcadas e 

passo bastante hidratante, aproveito e faço uma leve massagem. [...] 

(Enf9) 
 

Referente a fala do profissional acima no que diz respeito ao elemento 

constitutivo massagem, os estudos demonstram que, quando feita em regiões 

hiperemiadas, pode causar o rompimento de vasos nos tecidos subjacentes, além de 

doloroso, esfregar a pele pode causar lesão tecidual ou reação inflamatória, 

especialmente nos idosos que possuem tecidos frágeis (ROGENSKI; KURCGANT; 

2012; COOPER; JONES; CURRIE, 2015) 

 

 Seguir a Sistematização da assistência de enfermagem - SAE  

Percebe-se que pouca atenção tem sido dada à aplicação da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) e do Processo de Enfermagem e os seus resultados 

nos cuidados de Enfermagem, no que diz respeito à prevenção e tratamento das LP 

(OLIVEIRA et al., 2019; BENEVIDES et al., 2017). Porém é imprescíndivel que o 

enfermeiro identifique as reais necessidades do indivíduo, que transcenda o foco da 

ferida e utilize a sua observação, experiência prática e conhecimentos científicos, 

considerando as esferas psicológica, social e espiritual, a fim de planejar os seus 

cuidados (OLIVEIRA et al., 2019). 

Dessa forma evidencia-se no discurso dos participantes a importância de manter 

a prescrição da enfermagem, uma das fases do processo de enfermagem, consonante 
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com a realidade do paciente e as metas desse para garantir a continuidade como 

observa-se: 

[...] a gente segue a SAE de lá que é feita todo dia [...] (Enf14) 
 

[...] depois de avaliar o paciente tento prescrever os cuidados 

pertinentes e de forma que a equipe consiga seguir com o cuidado de 

forma assídua. Pois não adianta você prescrever troca de decúbito a 
cada hora e a equipe não conseguir realizar. (Enf7) 

 

Todo dia pela manhã eu vejo a SAE para ver se mudou algo, pois de 
um plantão para o outro pode abrir uma lesão, restringir o paciente 

de decúbito. (Enf10) 

 
Tem que ficar de olho na SAE principalmente se você for novo no 

setor pois assim consegue seguir a rotina padronizada. (Enf13) 

 

Não pode esquecer de seguir a SAE pois lá é o padrão a ser seguido 
por todas as equipes e assim o paciente tem sempre o mesmo cuidado, 

mesma qualidade. Ajuda muito a padronizar. (Enf14) 

 
Eu sigo sempre a SAE, pois as vezes ainda não conheço o paciente e a 

SAE garante a continuidade. (Enf15) 
 

 

Destaca-se que os protocolos, algoritmos, cartilhas, manuais, fluxogramas e 

diretrizes são importantes instrumentos para a resolução de problemas provenientes da 

prática clínica e gestão dos serviços de saúde, pois auxiliam na padronização de 

condutas clínicas e preventivas e podem favorecer a implantação da sistematização da 

assistência de Enfermagem (CUNHA et al., 2017) 

 

4.6 Conhecimentos da equipe de enfermagem sobre a notificação de eventos 

adversos: Queda e LP 

Os riscos e as ocorrências de eventos que geram danos têm crescido em todos os 

ambientes, em especial, na esfera hospitalar constituindo um problema em todo o 

mundo (SILVA et al., 2016). Demonstrou-se, em pesquisa, que as taxas de eventos 

adversos no Brasil, para todos os grupos etários, variam entre 8% e 69%, sendo que a 

incidência de eventos adversos entre idosos hospitalizados varia entre 5% e 58% e pode 

favorecer prejuízos à capacidade funcional ou morte em 5% a 27% dos casos (SZLEJF 

et al., 2012).  

Corroborando com esse dado o NOTIVISA no período de 2019 a 2020 

demonstra que a faixa etária mais atingida foi entre 66 a 75 anos, seguida da faixa de 56 

a 65 anos e 76 a 85 anos (BRASIL, 2020). Mostra-se, na literatura, também, que idosos 
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sofrem os eventos mais graves, resultando em prolongamento da hospitalização, maior 

tempo de ventilação mecânica e maior risco de morte (SZLEJF et al., 2012; 

TOFFOLETTO et al., 2016).  

Além de casos de incapacitações temporárias ou permanentes; aumento nos 

custos hospitalares com a assistência e com as tentativas de minimizar as consequências 

torna-se importante as notificações dos eventos adversos como fator de prevenção, além 

de cooperar para a construção de um banco de dados sobre riscos e situações-problema. 

Consistem-se as notificações, também, na execução de alterações necessárias à 

assistência, o que proporciona um processo de trabalho mais seguro e a cautela de 

futuros EA. Permitir-se-á, pela catalogação e investigação dessas ocorrências, a criação 

de programas de educação permanente que instiguem o registro das notificações e 

sustentem a segurança dos usuários, incorrendo em melhoria contínua da qualidade dos 

serviços de saúde (SILVA et al., 2016).  

Obtêm-se, com os resultados das notificações, conhecimentos sobre as 

fragilidades dos serviços e isto possibilita a formulação de estratégias para o 

enfrentamento do problema e o fortalecimento da cultura de segurança do paciente 

(RIBEIRO et al., 2017). 

Neste contexto para analisar o conhecimento da equipe de enfermagem sobre 

notificação de EA queda e LP esses foram questionados sobre sua percepção de 

notificação de EA da seguinte maneira: “Na sua opinião quando é necessário notificar a 

ocorrência de quedas e lesão tecidual em idosos ? Porque?”. Nesse item todos os 

participantes relataram notificar os eventos, entretanto a frequência e a maneira 

apresentaram distinções.  

O bom de lá que eu acabo conhecendo os pacientes então qualquer 
coisa diferente eu já sei, então quando aparece uma hiperemia, 

quando fica com um quadro diarreico já ficamos atentos. Então 

qualquer anormalidade eu preciso relatar e ficar atenta para ver se 

abre alguma lesão, e se abrir faço a ficha de notificação tornando-se 
um indicador.  

A Queda quando eu vejo um paciente caído no chão eu já notifico, 

agora quando ele sentou no leito e eu tirei eu já não notifico, pois ele 
não caiu de verdade. (Enf1) 

 

Eu já observo a pele do paciente quando faço as visitas durante o 

banho e vejo se tem alguma área que pode abrir, que esta seca ou 
vermelha já para não abrir precrevemos a restrição de um decúbito, 

porém a hiperia ja notificamos pois demonstra que em algum 

momento a assistência foi falha.Em relação a queda quando o 
paciente cai ao chão que é raro la eu notifico a equipe multidiscilinar 

e a ficha de notificação.. (Enf2) 
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Ao aparecer uma hiperemia reativa deve orientar a equipe a 

intensificar a troca de decúbito  ou não reativa tem que notificar, 
desde do estagio 1. A tentativa mesmo. LP acho que seria a partir do 

momento dos primeiros sinais aquela hiperemia reativa mesmo. Para 

já impedir as lesões.Queda é necessário notificar a partir do momento 
que o paciente sai do lugar que ele estava seja cama, sofá, poltrona. 

(Enf7) 

 

Queda muitas vezes o paciente sai do leito, senta ou só escorrega e 
acham que não e queda e acabam não comunicando o enfermeiro. 

Mas tem que ficar de olho na necessidade que esse paciente tem e so 

vamos conseguir quantificar o risco ou intervir nos riscos com a 
notificação. Muitos profissionais tem medo de notificar para não 

parecer que é sua culpa, é uma cultura dificil de tirar. Devemos 

notificar sempre que acontece a queda que para mim é quando o 
paciente e encontrado no chão com ou sem dano. (Enf4) 

 

Em relação a LP, devemos primeiro avaliar as ações para prevenir. 

Mas devemos notificar quando há alguma lesão ou vermelhidão.  
Eu comunico o enfermeiro logo quando o paciente esta agitado para 

ja impedir e notifico quando o paciente cai no chão. (Enf8) 

 
Temos que notificar tudo, até se colocar a perna para fora, pois temos 

que prever antes que aconteça. LP é a mesma coisa uma, hiperemia já 

devemos avisar o enfermeiro para ele traçar alguma conduta. (Enf11) 

 

Alguns profissionais expuseram seu discurso sem distinções a quedas ou Lp e 

sim no contexto geral de notificação de EA, a saber:  

Acredito que muitas vezes as Lp estagio 1 não são notificadas pois 
acham que e só uma vermelhidão. Por isso é importante manter todo 

mundo com a mesma linguagem. Em todos os eventos, paciente saiu 

do leito, mesmo que não caia tem que notificar, caiu da própria altura 

tem que notificar. Aconteceu ate recentemente durante um banho com 
a supervisão da enfermagem na cadeira e ele elevou o tronco para 

frente a técnica de enfermagem não conseguiu segurar o peso e o 

acompanhou até o chão para ter apoio e não notificou. No dia 
seguinte aconteceu a mesma coisa, pela perda de controle de tronco 

do paciente, por isso notificamos para identificar os riscos.(Enf3) 

 
É importante a todo momento, qualquer tentativa de saída do leito 

sem supervisão tem que ser notificado e qualquer hiperemia também 

[...] Tudo deve ser notificado para monitorar o risco e tudo virá 

indicador até para vigilância da equipe e aumentar a qualidade em 
saúde. (Enf5) 

 

No mesmo momento que eu vi já chamo o enfermeiro para ele avaliar. 
E na instituição que eu trabalho isso já é relatado na evolução. 

Notifico qualquer coisa diferente. Ai os enfermeiros discutem entre si 

a conduta. (Enf9) 
 

Na verdade hoje tem que ser notificado sempre que há ocorrência 

pois são indicadores de saúde, temos uma tabela de eventos 

sentinelas. E LP e quedas fazem parte e diariamente esses indicadores 
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são preenchidos e quando tem a ocorrência tem que ser notificado, e 

esses indicadores devem ir ao ministério da saúde. E também quando 

ocorre queda e Lp isso interfere a qualidade da assistência de 
enfermagem - e isso também interfere diretamente na qualidade de 

saúde e além disso demonstra que em algum momento houve falha no 

processo de prevenção.(Enf6) 
 

Então a gente comunica o mais rapido possivel ao enfermeiro, e como 

la tem câmera a gente consegue ver como ele caiu voltando o vídeo. 

Em relação a Lp quando fica vermelho ja aplico bastante hidratante e 
falo com o enfermeiro. (Enf 12) 

 

Eu notifico qualquer coisa ao enfermeiro por menor que seja, pois ele 
é um só não tem como entrar nos quartos todo o tempo, então 

comunico qualquer coisa. Se tomou ou não o remédio, até mesmo as 

questões sociais. (Enf13) 
 

Olha, eu manteio meu enfermeiro sempre ciente de tudo que acontece 

no quarto do paciente, e como a gente vê muitas vees os mesmo 

pacientes a gente acaba conhecendo, e qualquer coisa que foge disse 
eu notifico meu enfermeiro. (Enf14) 

 

Então eu notifico qualquer mudança por menor que seja, e o 
enfermeiro avalia a informação ou as vezes vai ver o paciente. 

(Enf15) 

 

Nota-se que 5 participantes citaram as medidas preventivas apenas ou 

concomitantemente a notificação de EA, todavia pontua-se que a maioria dos 

profissionais, predominantemente os de nível médio, desconhecem a ficha de 

notificação contudo dentro de sua vivência relatam comunicar ao enfermeiro qualquer 

alteração que o paciente tenha durante o plantão para que esse proponha uma 

intervenção promovendo comunicação efetiva que é uma das metas da segurança do 

paciente e assistência multiprofissional, ou seja, a segurança do paciente deve ser vista 

como um compromisso de toda equipe, tornando todos os envolvidos nas relações de 

trabalho coresponsáveis na promoção de ações seguras (MAGALHÃES et al., 2019). 

Todavia mesmo que a equipe técnica não seja a responsável por preenchar a 

ficha de notificação, é importante que saibam o que comunicar, pois evidenciou-se no 

discurso, predominantemente nos técnicos de enfermagem, que dos 7 que descreveram 

quando notificariam queda, 4 as descreveram corretamente, os demais mencionaram 

notificar quando o paciente é encontrado no chão entretando essa, de acordo com 

o Kellogg International Work Group on the Prevention of Falls by the Elderly, pode ser 

definida como uma mudança de posição inesperada, não intencional, que faz com que o 

indivíduo permaneça em um nível mais baixo em relação à sua posição inicial, por 

exemplo, sobre o mobiliário ou no chão (KELLOGG INTERNATIONAL WORK 
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GROUP, 1987). Em relação a LP, 2 profissionais informaram desacreditar a realização 

da notificação as lesões de LP estágio 1, entretanto 4 informaram especificamente a 

necessidade de notificar nesse estágio.  

O discurso abaixo elucida  a discussão: 

Eu acho que toda vez que acontece o evento tem que notificar, mas o 

importante é a galera entender o que é todo evento. Tem gente que 

acha que se o paciente escorregou e não caiu não precisa notificar, 
ou se o paciente esta apenas com uma hiperemia não precisa 

notificar. Mas assim la é um hospital que vemos o paciente todo dia é 

rotina, se ver qualquer coisa diferente é só comunicar, pois vemos os 
mesmo pacientes por um longo período, o importante é as pessoas 

saberem o que falar. Acho que intervir nisso é essencial o enfermeiro 

tem que explicar a sua equipe o que tem que fazer, falar, o que tem 

que ver. Porque não da para apanas um fazer somos uma equipe né, e 
acho que é papel do enfermeiro ser multiplicador de conhecimento. 

(Enf10) 

 

Vislumbra-se no discurso acima o apontamento da importância de normatizar a 

linguagem por exemplo através de protocolos, e o exercicio de liderança que 

caracteriza-se como uma competência necessária ao exercício profissional do 

enfermeiro, tornando-o capaz de influenciar sua equipe com vistas a disponibilizar 

atendimento focado nas necessidades de saúde dos usuários e familiares (AMESTOY et 

al., 2014). Em seguida na fala do participante enfermeiro nota-se essa preocupação:  

Em relação a minha equipe peço para me notificarem tudo mesmo que 
achem insignificante, uma hiperemia na pele, algum tipo de 

imobilidade, ou uma recusa de decúbito. E ai eu avalio a necessidade 

de notificar um EA. (Enf4) 

 

Outro fator importante citado  por 1 colaborador, é o fator da culpa, pois os 

profissionais possuem processos de associação ao sentimento de culpa em relação à 

ocorrência de evento adverso, mesmo a instituição cenário não adotando práticas 

punitivas diante da notificação de eventos adversos. Evidencia-se portanto a 

necessidade do incentivo das instituições de saúde à notificação pelos profissionais de 

saúde, pois a subnotificação de incidentes impossibilita promover a segurança do 

paciente de forma eficiente (MACHADO et al., 2020a).  

Contudo as instituições de saúde majoritariamente adotam uma abordagem 

centrada na pessoa, buscando um culpado e estimulando uma condição de 

responsabilização perante o erro. Há problemas com essa abordagem, visto que se 

separam os atos inseguros do sistema, levando à manutenção de padrões já existentes e 

repetição dos erros (DIAS et al., 2014). Além do exposto são estratégias de 

implementação do PNSP o engajamento dos profissionais e dos pacientes na prevenção 
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de incidentes, evitando-se os processos de responsabilização individual (BRASIL, 

2013a). 

Por fim, nota-se que há preocupação dos participantes com a manutenção dos 

indicadores de qualidade pois a análise das notificações permite a aprendizagem 

organizacional, possibilitando que as causas sejam identificadas e evitadas 

(STAVROPOULOU; DOHERTY; TOSEY, 2015). Para isso é primordial que a equipe 

seja capacitada sobre o reconhecimento dos eventos adversos e a correta notificação 

pois os indicadores auxiliam a formulação de módulos para a educação permanente 

intervir de forma pragmática com os treinamentos aumentando a qualidade em saúde.  

Cabe ressaltar que o Núcleo de segurança do paciente é agente primordial não 

apenas a manutenção dos indicadores, mas também para a identificação e formulação de 

treinamentos para intervir pragmáticamente nos EA. Neste contexto a RDC Nº36/2013, 

que institui a implementação do núcleo de segurança do paciente (NSP) que é a 

instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar a implementação de ações 

voltadas à segurança do paciente. Em atendimento à RDC Nº36 – seção 1 - artigo 6º, os 

NSP’s institucionais deverão adotar os seguintes princípios e diretrizes: 

I - A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de 

tecnologias da saúde;  
II - A disseminação sistemática da cultura de segurança;  

III - A articulação e a integração dos processos de gestão de risco;  

IV - A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de 

saúde. Compete também ao NSP, desenvolver, implantar e 
acompanhar programas de capacitação em segurança do paciente e 

qualidade em serviços de saúde. (BRASIL, 2013d) 

 

4.7 Avaliação da equipe de enfermagem sobre a inserção de práticas educacionais na 

instituição 

A discussão da educação como prática transformadora e aprendizagem 

significativa é premissa da educação permanente, que se configura como significativo 

campo do saber e de prática na área da saúde. Esse reconhecimento, por sua vez, vem 

sendo construído pelos teóricos da educação, a partir da discussão da educação de 

adultos, com inserção no setor saúde, enquanto necessidade permanente para a 

qualificação dos profissionais e trabalhadores, visando à formação crítica e reflexiva 

para lidar com a realidade e transformá-la (FURTER, 1974; HADDAD; ROSCHKE; 

DAVINI, 1990) 

 A Educação Permanente em Saúde (EPS) é entendida como importante 

estratégia para fomentar processos de mudança nas dinâmicas institucionais e 
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fundamenta-se nos conceitos de ensino problematizador e aprendizagem significativa. 

Parte da premissa que o ensino-aprendizagem ocorre a partir da reflexão da realidade 

vivenciada no cotidiano, tendo o trabalhador a possibilidade de repensar condutas, de 

procurar novas estratégias e caminhos para a superação de dificuldades individuais e 

coletivas (BRASIL, 1996).  

Todavia destaca-se que é evidente que existem dificuldades para associar o 

exercício da educação permanente com a realidade no cotidiano dos serviços de saúde, 

em seus processos de trabalho. Faz-se necessário, assim, repensar a construção coletiva, 

a democratização na construção da corresponsabilidade, a ampliação da qualidade de 

análise da realidade e a elaboração do aprendizado no cotidiano dos serviços de saúde. 

Para tanto, é preciso superar a cultura da educação fragmentada e dissociada da 

realidade, enxergando o cotidiano como um espaço rico de possibilidades para se 

produzir aprendizado e transformações importantes para a mudança de modelo 

assistencial (CAMPOS; SENA; SILVA, 2017).  

No intuito de agrupar o conhecimento dos participantes nas diversas temáticas 

que julgassem interessantes para auxiliar na assistência e sua rotina foram solicitados: 

“Indique sugestões de temas para futuros cursos de capacitação na instituição”. Após a 

análise das respostas dos participantes estruturou-se a figura 7: 
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Figura 7 : Cursos sugeridos pela equipe de enfermagem do  hospital de transição por frequencia de resposta. 

Fonte:Autoria Propria, 202

Cursos Sugeridos  

CCIH 

Fundamentos de Enfermagem 

(10) 

Cuidados Paliativos (7) 

Biossegurança EPI e EPC 

Administração de 
Medicamentos 

Cuidados com LP Saúde do Idoso Cuidados com Sondas Punção Venosa 

Hipodermoclise Sedação paliativista 

Paciente Crítico (6) 

Eletrocardiograma Ventilação Mecânica Parada cardiorespiratória 
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A EPS tem como foco, promover mudanças no processo de trabalho da equipe 

de saúde, voltada à melhoria da assistência prestada ao usuário (BRASIL, 2007; 

MACÊDO; ALBUQUERQUE; MEDEIROS, 2014). Neste aspecto, seu potencial para 

modificar a realidade se justifica no fato de que, essa estratégia detecta lacunas no 

conhecimento dos trabalhadores da saúde e, a partir disso, possibilita à promoção de 

ações educativas in loco, relacionadas ao processo de cuidado (MACÊDO; 

ALBUQUERQUE; MEDEIROS, 2014).  

Dessa forma a equipe de enfermagem, participante desta pesquisa, atesta a 

afirmação supracitada, como mostram os seguintes excertos por meio da indagação: 

“Você acha importante a instituição oferecer cursos de capacitação?”.  

A gente sabe que a área da saúde esta sempre mudando e o 
profissional de saúde tem que acompanhar, tem que padronizar a 

linhagem. E se o hospital não oferecer essa atualização de 

procedimento pode ate colocar o paciente em risco, pois fica cada um 
fazendo de um jeito. Protocolo tem que ficar claro. Eu sei que é um 

gasto mas vale a pena. E qualidade em saúde é essencial. (Enf1) 

 

Tem que ter cursos sim, falo muito isso. A gente sabe que muitos 
profissionais se acomodam e ficam desatualizados [...] mas tem que se 

atualizar e os profissionais as vezes não buscam isso. La há muito 

idoso, mas não tem perfil de diagnostico ou de idade, então lidamos 
com uma gama enorme de diagnosticos, esses dias quase pegamos 

uma criança. Com a pandemia foi contratado muitops profissionais 

novos e é necessario formalizar a linguagem e a proposta (Enf4) 
 

Percebe-se nos excertos que a EPS é reconhecida pelos enfermeiros como 

estratégia que propicia a construção de espaços mais democráticos por favorecer a 

discussão pela equipe sobre as fragilidades do processo de cuidar e assim, refletir em 

melhorias à qualidade do mesmo. As falas corroboram com literaturas (BRASIL, 2007; 

OLIVEIR et al., 2011) que reconhecem a EPS como uma estratégia que possibilita a 

aprendizagem no ambiente laboral, por se iniciar com a problematização do processo de 

trabalho e favorecer à gestão democrática. Esta, caracterizada principalmente pela 

partilha do poder decisório (COSTA et al., 2018). 

[...] é muito importante ficar sempre relembrando as coisas a equipe 

de enfermagem, mas acho que o profissional também deve buscar 

conhecimento em cursos ir além do institucional, pois os cursos 
dentro da empresa vai passar a nossa rotina. Acho que tem que ser 

feito junto a empresa e a enfermagem. As vezes você pergunta quando 

que a galera fez um bom curso e falam que não querem gastar 

dinheiro com isso, mas isso interfere na nossa valorização, na nossa 
capacidade. (Enf3) 
  

Muniz, Pacheco, Figueiredo, Tavares e Souza (2014) apontam e destacam que a 
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EPS não é simplesmente uma atividade, mas uma postura em que o processo educativo 

ocorre para a modificação no serviço e pelo serviço (COSTA et al., 2018). Observa-se 

nos excertos a seguir, que a EPS possibilita a aprendizagem coletiva a qual tende a 

provocar transformações na gestão do cuidado. 

Em relação ao risco de quedas para os enfermeiros é automático., 

Mas de forma geral acho que tem que ficar relembrando tudo, queda, 

LP, adm. medicamentos. E principalmente os enfermeiros pois eles 
normatizam a equipe.(Enf10) 

 

Importantíssimo, inclusive acho que o enfermeiro tem que participr 
mais desde as questões para reconhecer esses incidentes e ate a 

ensinar a gente a mobilizar o paciente para impedir que ele caia ou 

tenha LP [...]. (Enf15) 
 

O discurso dos participantes são congruentes com a Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde- PNEPS (BRASIL, 2007) a qual estabelece que a EPS 

parte da reflexão sobre o que está acontecendo no serviço e sobre o que precisa ser 

transformado. Nesse aspecto, os excertos apontam a importância dada pela enfermagem 

à EPS, por ser uma estratégia que possibilita a promoção de discussões e obtenção de 

soluções em conjunto com a equipe. Conseguintemente os profissionais ressaltaram a 

importância de intervir pedagogicamente para normatizar a linguagem da equipe visto 

que devido a pandemia de Covid-19 foram admitidos novos profissionais.  

Acho muito importante, mas não creio em um curso especifico, acho 

que tem que ter curso de tudo. Entrou muita gente nova e não 

entendem bem o que é ospital de Transição. (Enf2) 
 

La agora devido a pandemia entrou muito paciente novo então tem 

que ensinar as vezes coisas pontuais como lençol esticado, 

posicionamento adequado. E lá é um hospital de cuidado, são 
paciente que de certa forma tem a clinica bem estabilizada temos que 

focar no cuidado, no banho, na humanização, essa é a proposta. 

(Enf6) 
 

Sim, muito importante. CCIH principalmente devido a pandemia. 

(Enf11) 

 
Olha eu acho que é fazer campanhas educacionas sobre temáticas. 

São muitos pacientes diferentes. Muitas peculiaridades, se não treinar 

fica dificil, principalmente para quem é novo. (Enf13) 
 

[...] Atualmente há uma grande demanda para todas as áreas, da 

menor dificuldade para a maior dificuldade, pois devido a pandemia 
tem muita gente nova e precisa treinar, mesmo que seja treinos 

rápidos. (Enf14) 

 

Por fim, os profissionais reiteraram a necessidade de intervir em algumas 

temáticas que creem ser emergentes para aumemtar a qualiade em saúde, a saber: 
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[...]Passar um pouco para a equipe sobre interação medicamentosa. 

Por exemplo alguns medicamentos precisa interromper a dieta para 

fazer efeito.(Enf12) 
 

[...]Recomendaria cursos básicos pois no momento que o enfermeiro 

estivesse ocupado o técnico poderia ajudar como trocar bolsa de 
colostomia. Preparar o material de curativo, para ajudar mesmo. 

(Enf7) 

 

[...] Acho interessante qualquer temática ligada ao cuidado do idoso. 
Eu vejo uma grande necessidade de entender mais a situação do idoso 

ele esta fora do seu ambiente, longe da sua família. Eu vejo que para 

a gente profissionais muitos não entendem. E as vezes qualquer coisas 
a equipe quer conter ou medicar o paciente. (Enf5) 

 

[...] Acho bem importante cursos referentes a interação com o 
paciente, de saber o que falar com o paciente. (Enf8) 

 

Então treinamento eu acho eu sobre contensão seria importante, pois 

precisa ter critérios para isso. Pois a contensão pode ate aumentar  o 
risco de queda e agitação. (Enf9) 
 

No contexto da EPS, a educação dos trabalhadores é parte substancial de uma 

estratégia de mudança institucional e; para que isto aconteça de forma efetiva, o 

envolvimento de todos os atores neste processo, em especial dos profissionais com 

cargo de direção, faz-se fundamental por fortalecer a sustentabilidade e a permanência 

do processo educativo ao longo do tempo (BRASIL, 2007). 

 

4.8 Limitações do estudo 

Inicialmente a proposta do estudo era a implementação de atividades 

educacionais dentro da instituição sobre lesão por pressão e quedas em idosos, 

entretanto devido a pandemia de Covid-19 a pesquisadora foi impossibilitada de realizar 

aglomerações devido a publicação do decreto 13.513/2020 (Niterói, 2020). Sendo assim 

a pesquisa foi readequada para ser aplicada adotando todas as medidas preventivas para 

garantir a segurança dos pesquisadores e colaboradores. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A incidência de quedas e/ou lesão por pressão durante a hospitalização pode 

provocar o prolongamento da internação além de diminuir a qualidade em saúde da 

instituição e conseguentemente afetar a confiabilidade do paciente e familiares na 

instituição de saúde. Assim entender o conceito e a percepção da equipe da enfermagem 

sobre o processo de prevenção é de grande importância para que essas práticas possam 

ser discutidas, sistematizadas e efetivamente implementadas no cotidiano dos serviços 

somado a isso o cenário de hospital de transição por ser um local pouco discutido na 

literatura pode trazer novos riscos sendo assim a equipe de enfermagem, maior classe 

profissional, é primordial para identificar os riscos assim como as medidas preventivas 

nesse novo modelo nossocomial.   

O objetivo deste estudo foi atingido uma vez que foi analisado o conhecimento 

da equipe de enfermagem de um hospital de transição sobre a percepção dessa a respeito 

de  prevenção  de  quedas  e  lesão por pressão em idosos hospitalizados a respeito de 

cuidados considerados  fundamentais  para contribuir de forma substancial  com   

evidencias   consideráveis   para   uma   reflexão   da   visão   da   equipe   de  

enfermagem  sobre  prevenção  destes incidentes,  assim  como  incentivo  à  

implantação  de  programas educacionais  e  a  motivação  dos  colaboradores  a  

participação  de  eventos  para  capacitação profissional. 

Durante a realização do estudo, observou-se o conhecimento elaborado dos 

profissionais sobre prevenção de quedas e lesão por pressão onde predominantemente 

reconheciam medidas preventivas eficazes aos incidentes, contudo notou-se que poucos 

profissionais citaram instrumentos como escalas de riscos e mencionavam 

concomitantemente medidas preventivas e riscos como o  uso de contenções 

demonstrando um rico conhecimento empírico mas não sistematizado.  

Dentre o risco específico do hospital de transição descrito pela enfermagem 

citou-se o abandono familiar, pois por ser um modelo hospitalar diferenciado por vezes 

a família associa com instituições de longa permanência justificando a discussão 

precoce com a família sobre desospitalização através da conferência familiar. 

Acrescenta-se que o abandono caracteriza-se como uma das síndromes geriátricas – 

insuficiência familiar.  Somado a isso pontua-se a necessidade de ampliar a discussão de 

saúde do idoso, sem o binomio adulto-idoso uma vez que os idosos são predominantes 

no hospital cenário e devido ao envelhecimento populacional os idosos são maioria nos 



115 

 

 

 
 

hospitais que atendem essa faixa etária, contudo a maioria dos participantes afirmaram 

ter contato apenas a disciplinas adulto-idoso em sua formação acadêmica.  

Pontua-se que a equipe demonstrou-se ansiosa em relação a pandemia de Covid-

19, uma vez que mesmo não sendo questionada relataram seus anseios no momento  

atual, como o aumento do confinamento dos pacientes e diminuição das atividades 

externas um dos diferenciais da instituição. Além disso, pacientes com Covid-19 foram 

citados entre o perfil de paciente, pois devido o tempo de internação em hospitais gerais  

necessitaram de cuidados intensivos. Evidenciando que o perfil clínico do hospital é 

heterogêneo e a equipe é extremamente adaptável e atenta ao perfil terapêutico de cada 

paciente proporcionando cuidado individualizado.  

Em relação ao exposto sobre os riscos de quedas descritos pela equipe obteve-se: 

uso de contenção, presença do acompanhante, ambiência e polifarmácia. Dentre esses 

foram citados também como medidas preventivas, ambiência, presença do 

acompanhante e contenção. Esses foram citados pelos participantes no sentido de sua 

aplicabilidade com imperícia sendo assim promovendo riscos ao invés de benefícios, 

entretando quando aplicados com aptidão e eficiência proporcionam minimização dos 

riscos.   

No que tange a LP, pontua-se algumas similaridades, pois o item mobilidade foi 

mencionado como risco e medida preventiva, esse no sentido de imobilidade, uma das 

síndromes geriátricas. Contudo a equipe elucida referente a esse item que é comum 

alguns pacientes ou acompanhantes recusarem a troca de decúbito sendo essa uma das 

medidas primordiais a prevenção de LP, demonstrando a necessidade de manter o 

processo de enfermagem concernente. A equipe sente-se onusta em relação as medidas 

preventivas, pois essa é uma das medidas não a única, sendo necessário uma atividade 

multiprofissional de forma coesa e assídua.    

Referente a manutenção de indicadores através da notificação de eventos 

adversos observou-se que a equipe apresenta discurso desordenado, pois no item por 

vezes eram citados medidas preventivas ou riscos aos incidentes. Outro ponto foi a 

menção de alguns colaboradores a notificação do incidente apenas quando o paciente 

era encontrado ao chão, contudo o desequilibrio, por exemplo, também deve ser 

notificado pois o intuito da notificação é a prevenção e para isso os indicadores devem 

ser fidedignos. No entanto predominantemente a equipe demonstrou-se ansiosa para 

notificar qualquer alteração, porém referente a ficha de notificação de EA demonstrava-

se confusa com o que relatar. Concernente a LP os profissionais demonstraram-se 
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preocupados se a notificação era realizada no estagio 1 da lesão entretanto concomitante 

a esse item, paritariamente, exaltavam a importância de notificar nesse estágio inicial.  

Outro fator importante é a culpa relatado pelos profissionais em relação à 

ocorrência de evento adverso demonstrando a importância do incentivo das instituições 

de saúde à notificação pelos profissionais de saúde, pois a subnotificação de incidentes 

impossibilita promover a segurança do paciente de forma eficiente. Neste contexto a 

equipe deve ser capacitada para reconhecer os incidentes de forma eficaz  intervindo de 

forma pragmática para manutenção de indicadores.  

Os resultados identificaram oportunidades de melhorias como a necessidade de 

ações educativas, descritas pelos próprios profissionais, para disseminar a temática  e  

atingir  o  cuidado  seguro  além  da  elaboração  de  protocolos multiprofissionais no 

intuito de atingir o cuidado integral. Para tanto, é fundamental o engajamento de 

gestores e profissionais de saúde. 

Neste sentido espera-se que com a divulgação  dos  resultados dessa pesquisa  

instigue  a  reflexão  dos  profissionais  de  enfermagem  e  gestores  quanto  à  

necessidade  de  capacitação  e  atualização  contínua  dos profissionais.  

Quanto a limitação do estudo a dimensão da análise interpretativa do discurso 

dos participantes e a alteração do método de coleta de dados devido a pandemia de 

covid-19, sendo necessário reestruturar alguns processos do estudo.  

Como contribuição à prática destaca-se a abordagem educativa necessária para 

sanar possíveis fragilidades destacadas pelos próprios participantes, assim como o 

aumento da interação com a equipe multiprofissional.  
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APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: Segurança do paciente em hospital de transição: conhecimentos e 

práticas da equipe de enfermagem na prevenção de quedas e lesões teciduais por 

pressão à pessoa idosa 

Pesquisador Responsável: Emanoele Amaral Machado 

Orientadora: Prof. Dra Fátima Helena do Espírito Santo 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 98832-1591 

e.mail: emanoelemachado@gmail.com 

Nome do Participante: ___________________________________________________ 

O (A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

“Segurança do paciente em hospital de transição: conhecimentos e práticas da equipe de 

enfermagem na prevenção de quedas e lesões teciduais por pressão à pessoa idosa”, de 

responsabilidade da pesquisadora Emanoele Amaral Machado e sua Orientadora Prof 

Dra Fátima Helena do Espírito Santo. Esta pesquisa tem como objetivo geral: Analisar e 

identificar o conhecimento da equipe de enfermagem de um hospital de transição sobre 

prevenção de quedas e lesões teciduais por pressão em idosos. Participando desta 

pesquisa, o (a) Sr.(a) estará contribuindo para a ampliação dos conhecimentos em 

relação a prevenção de quedas e lesões teciduais em idosos internados em um hospital 

de transição e para a melhoria da qualidade da assistência de enfermagem ao idoso. A 

pesquisa será realizada por meio de uma entrevista via telefone cujo conteúdo abordará 

conhecimentos e práticas da equipe de enfermagem sobre prevenção de quedas e lesão 

por pressão em idosos hospitalizados em um hopsital de transição.As entrevistas a 

serem agendadas de acordo com a sua disponibilidade, em local privativo de sua escolha 

para minimizar interrupções e manter o sigilo essas serão gravadas em áudio para 

garantir o registro integral das suas falas e terão duração média de 15 minutos. Após 

a transcrição na integra, pelo próprio pesquisador, as entrevistas serão identificadas 

por nomes fictícios para preservar o anonimato dos participantes em todas as etapas 

da pesquisa. Em relação a gravação das ligações essas não serão armazenadas em 

ambiente compartilhado "núvem”, para manter o sigilo e segurança de dados serão 

gravadas durante a ligação através de aparelho digital - gravador de voz, sendo realizada 

cópia de segurança em “pen drive”.   

O (a) senhor (a) poderá sinalizar qualquer tipo de incômodo durante a entrevista, 

para que possamos solucioná-lo, dando continuidade ou interrompendo a sua 

participação, se for de sua escolha. O (a) senhor (a) poderá optar por não responder 

qualquer questão que o (a) faça sentir-se incomodado (a), sem necessidade de 

explicação ou justificativa, podendo também se retirar da pesquisa a qualquer momento, 

sem qualquer prejuízo a sua integridade física e moral. Dentre as medidas a serem 

tomadas destacamos o anonimato da identidade, respeito a diversidade cultural, 

religiosa e social dos participantes. Ressalta-se que sua participação é voluntária, o que 

significa que poderá deixar de participar da pesquisa a qualquer tempo, sem prejuízos 

financeiros, pessoais, ou morais. Além disso, o (a) senhor (a) não terá nenhum gasto ou 

investimento, financeiro caso aceite participar da pesquisa. As informações obtidas 

nessa pesquisa serão utilizadas somente para fins científicos (apresentação em 

congressos, publicação de artigos e livros), com garantia de sua confidencialidade e 

privacidade. Caso o (a) Sr. (a) tenha qualquer dúvida, poderá entrar em contato com o 

pesquisador, por telefone, e-mail ou pessoalmente.Uma via original deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido ficará com o (a)Sr (a) assinada. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que 

mailto:emanoelemachado@gmail.com
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trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam 

aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A 

avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-

los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados 

pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os 

interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. 

Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de 

dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail 

ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: 

E-mail: etica.ret@id.uff.br Tel/fax: (21) 26299189 

Eu, __________________________  declaro ter sido informado e concordo 

em participar, como participante, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói,  de  de 2021. 

(Nome e assinatura do participante ou responsável legal) 

 

(Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento) 

 

(Nome e assinatura da testemunha 1, quando for o caso) 
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APÊNDICE B: ROTEIRO ENTREVISTA 

 
 

Universidade Federal Fluminense Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Mestrado em Ciências do Cuidado em Saúde 

Emanoele Amaral Machado 

Segurança do paciente em hospital de transição: conhecimentos e práticas da equipe de 

enfermagem na prevenção de quedas e lesões teciduais por pressão à pessoa idosa 

 

Dados de identificação: 

Nome:    

Idade:  Sexo; ( ) Feminino ( ) Masculino 

Estado civil: ( ) casado ( ) solteiro ( ) separado/divorciado ( ) viúvo ( ) união estável 

Formação profissional: ( ) Enfermeiro ( ) Técnico de enfermagem 

Tempo de formado: ( )Menos de 1 ano ( ) de 1 a 3 anos ( )3 anos ou mais 

Tempo de atuação profissional na Instituição: ( )Menos de 1 ano ( ) de 1 a 3 anos ( )3 

anos ou mais 

Horário de trabalho: ( )sd ( ) sn 

Tem outro emprego ?( ) sim ( ) não Local/horário:                                                        

Possui algum Curso de graduação completo ( ) sim Qual  ( ) não 

Questões: 

Na sua visão quais são os riscos à segurança do idoso hospitalizados em hospital de 

transição? 

Para você quais são os principais riscos de quedas e lesão por pressão em idosos 

hospitalizados aqui na instituição ? 

Na sua prática profissional você usa algum procedimento para prevenção de quedas e 

lesão tecidual por pressão em idosos ?Quais ? 

Na sua opinião quando é necessário notificar a ocorrência de quedas e lesão tecidual em 

idosos ?Porque? 

Fale sobre o paciente idoso internado em hospital de transição. 

Você acha importante a instituição oferecer cursos de capacitação?. ( ) sim ( ) não 

Indique sugestões de temas para futuros cursos de capacitação na instituição. 

 

Impressões do Pesquisador: 
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APÊNDICE D:  CONVITE PARA A PESQUISA 

 

 Prezado (a), _____________________________________________________ 

envio essa mensagem para convidá-lo (lá) a participar da pesquisa que está sendo 

desenvolvida no Programa de Mestrado Acadêmico (PACCS) da UFF pela aluna 

Emanoele Amaral Machado, sob a orientação da Prof.ª Fátima Helena do Espírito 

Santo intitulada “Segurança do paciente em hospital de transição: conhecimentos e 

práticas da equipe de enfermagem na prevenção de quedas e lesões teciduais por 

pressão à pessoa idosa” que possui por objetivo geral analisar o conhecimento da equipe 

de enfermagem de um hospital de transição antes e após um curso de capacitação sobre 

prevenção de quedas e lesões teciduais por pressão em idosos. 

 A pesquisa é anônima, para participar da pesquisa basta responder esse e-mail 

com o aceite que entrarei contato para agendar a entrevista de acordo com sua 

disponibilidade essa será realizada através de contato telefônico e o áudio será 

gravado para garantir a integridade de sua fala, porém apenas a pesquisadora terá 

acesso  as  informações. O conteúdo da entrevista será sobre seus conhecimentos e 

práticas sobre prevenção de quedas e lesão por pressão e levará de 10 a 15 min.  Cabe 

ressaltar que após o aceite dessa pesquisa será disponibilizado o termo de 

consentimento livre e esclarecido que deverá ser lido na integra, datado e assinado e 

uma das duas vias guardadas com você. 
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ANEXO A: APROVAÇÃO DO CEP 
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ANEXO B:  ESCALA DE BRADEN 
 

Pontos 1 2 3 4 

Percepção 

sensorial 

Totalmente 

limitado 

Muito limitado Levemente 

limitado 

Nenhuma 

limitação 

Umidade Completamente 

molhado 

Muito 

molhado 

Ocasionamente 

molhado 

Raramente 

molhado 

Atividade Acamado Confinado

 à 

cadeira 

Anda 

ocasionamente 

Anda 

frequentement

e 

Mobilidade Totalmente 

imóvel 

Bastante 

limitado 

Levemente 

limitado 

Não

 apresen

ta limitações 

Nutrição Muito pobre Provavelmente 

inadequada 

Adequada Excelente 

Fricção

 e 

cisalhamento 

Problema Problema

 em 

potencial 

Nenhum 

problema 

- 

Risco muito alto 6 a 9 pontos 

Risco alto 10 a 12 

pontos 

Risco moderado 13 a 14 

pontos 

Risco leve 15 a 18 

pontos 

 

Fonte: Brasil (2013b) 
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ANEXO C: APROVAÇÃO DA EMENDA 
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