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A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS

Hodiernamente é inegável que com o aumento da expectativa de vida, a população tem se ampliado de
forma exacerbada no meio coletivo. Devido a esse perfil demográfico crescente, tem-se tornado cada vez
mais significativo a preocupação dos profissionais de saúde, frente a prevenção de quedas em idosos
institucionalizados. Com isso, percebe-se que a queda em idosos é uma problemática que está
intrinsecamente relacionada aos elevados índices de morbimortalidade, provocando complicações que
abrangem o estado biopsicossocial do idoso.
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Foi possível perceber que em média 40% de idosos que vivem em instituições sofrem
quedas, justificando assim, a necessidade de uma atuação mais frequente e eficaz de
profissionais da saúde, principalmente o enfermeiro, pois ele tem o papel de propiciar uma
assistência de acordo com as necessidades individuais de cada cidadão. O enfermeiro tem a
capacidade de criar ações que favoreçam a diminuição no número de quedas, além daquelas
que estimulem a alimentação e aumentem a mobilidade, pois devido ao decaimento do
sistema fisiológico musculo esquelético, os idosos detém um estado de fragilidade que
aumentam o risco de fraturas ou lesões, logo as intervenções devem ser focadas em garantir
a segurança desses pacientes. O número de quedas em idosos institucionalizados estão
intrinsecamente relacionados a carência de aperfeiçoamento do profissional de enfermagem
para criar estratégias de prevenção, como também no rastreio dos idosos de alto risco de
quedas, além das falhas nas anotações e evoluções nos prontuários do paciente.

Discutir estratégias de enfermagem frente a prevenção de quedas de idosos institucionalizados.

Para isso, foi utilizado método da revisão integrativa, a qual sintetiza e agrega os resultados
colhidos de materiais de órgãos governamentais e artigos publicados entre os anos de 2011 e 2021,
coletados nas bases de dados da SciELO e BVS, com os seguintes critérios de inclusão: ser escrito em
língua portuguesa e na língua inglesa e ter relação direta com o tema proposto.

Em razão da atuação da enfermagem, é notório a importância desses profissionais na prevenção
de quedas de idosos institucionalizados, em virtude das suas ações preventivas e de promoção
em saúde, mostrando que o mesmo tem aptidão técnico-científica para implementar tal tarefa.
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