
 

 

 SEGURANÇA E QUALIDADE DO PACIENTE: ESTRATÉGIAS PARA
REDUÇÃO DE INDICADORES DE QUEDA EM  UNIDADE DE INTERNAÇÃO

COVID19

 Enf° Vivianne Rodrigues Zabot Marconsin 

Introdução: A escala de Morse é utilizada diariamente pelo profissional enfermeiro,
para avaliação do risco de queda do paciente e favorecer a qualidade de sua assistência e
prevenir eventos adversos. Com o advento da pandemia Covid-19, foram elaborados
rotinas  e  protocolos  para  as  Unidades  de  internação,  proibindo  a  permanência  de
acompanhantes em ambiente hospitalar como medida preventiva de disseminação do
vírus SARS-CoV-2 (Covid 19).

Objetivos: Demonstrar as estratégias que colaboraram para a redução do indicador de
queda da unidade de internação Covid19. 

Método: Foi observado que o número de acompanhantes  na Unidade de internação
Covid-19 é reduzido,  sendo presentes apenas acompanhantes  ou cuidadores que não
pertencem ao grupo de risco e/ou que já tenham contraído a Covid-19. A faixa etária
desses pacientes são de 20-80 anos, sendo a maioria com perfil pela escala de Morse
com alto  risco  de  queda  decorrentes  das  comorbidades  existentes  e  dificuldade  de
locomoção. As enfermeiras do setor promoveram a avaliação diária da escala de Morse
e treinamentos relacionados a estratégias de medidas de proteção e observação apurada
das equipes de enfermagem, realizando visitas frequentes no quarto de pacientes com
alto risco de queda e que estão sem acompanhantes.  Dentre as estratégias utilizadas
temos:  grades  elevadas,  campainha  ao  alcance,  acionar  equipe  de  enfermagem para
mobilização fora do leito,  uso de macacão de contensão em pacientes  com agitação
psicomotora e/ou confusão mental. 

Resultados: Através das estratégias utilizadas, (campainha ao alcance, grades elevadas
e uso de macacão de contensão,  quando necessário),  observou-se que a Unidade de
Internação Covid-19 apesar de ter pacientes com alto risco de queda categorizados pela
Escala de Morse, não apresentou nenhum evento adverso relacionado a esse indicador,
durante os últimos 6 meses de pandemia.  

Conclusão: Os  pacientes  possuem  maior  risco  de  queda,  quando  estão  sem
acompanhantes, porém na Unidade de Internação Covid-19, não ocorreu evidência de
quedas durante o período de 6 meses  desde o início da pandemia.  Essa experiência
exitosa foi decorrente das estratégias utilizadas como medidas de prevenção lideradas
pelas enfermeiras do setor.

 

 

 

 


