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Segurança do Paciente



Idade acima de 65 anos;
Déficit motor;
História prévia de queda;
Déficit sensitivo: visual, auditivo e tátil;
Urgência/incontinência urinária e/ou fecal; 

Relacionados ao paciente:

Jejum prolongado e/ou uso de insulina; 
Doença neuromuscular ou articular;
Alteração do estado mental (confusão ou agitação)
Uso de medicamentos que podem alterar os reflexos e o raciocínio;
Distúrbios neurológicos (AVC prévio, Doença de Parkinson e/ou
Alzheimer);
Alteração do equilíbrio da marcha (artrite, artrose, osteoporose etc);

FATORES DE RISCO DE QUEDAS

 Dicas para prevenir o Risco de Queda
 

PROGRAMA DE SEGURANÇA DO PACIENTE

O risco de queda em ambientes de saúde existe, e
evitar que aconteça faz parte do nosso programa de
segurança do paciente.

Este folder foi criado para que você e seu
acompanhante, possam praticar as medidas
preventivas e colaborar para garantir o melhor
para sua saúde.

Na Clínica da Dor, todos os pacientes serão
avaliados pela enfermeira sobre este risco. 



Relacionados ao ambiente:

Conserve a maca na
posição baixa, com
rodas travadas e grades
elevadas;

Mantenha a campainha
sempre perto para
facilitar a chamada da
equipe de enfermagem;

Evite roupas longas que
possam provocar
tropeções;

Utilize sapatos que
tenham bom encaixe
nos seus pés, não utilize
saltos;

Evite movimentos
bruscos;

Solicite auxílio da
enfermagem se
precisar levantar;

Faça uso das barras de
segurança junto ao
vaso sanitário.

Hipotensão postural;
Uso de equipamentos de auxílio na marcha (bengalas, andadores,
muletas, cadeira de rodas);
Obesidade;
Realização de bloqueios de membros inferiores, 
Realização de bloqueio venoso.

Superfícies  irregulares;
Tapetes;
Distribuição inadequada de móveis;
Piso escorregadio ou molhado;
Escadas;
Iluminação inadequada.

 permanência na Clínica da Dor no dia do seu procedimento:
DICAS PARA PREVENIR QUEDAS DURANTE SUA 



/ITAIGARAMEMORIALCLINICADADOR

Em bloqueios de membros inferiores que possam causar dormência ou
fraqueza, a equipe de enfermagem te conduzirá até o carro em cadeira de
rodas.

71 3352.9000  I        71 99688.2300

PARA A DOR, O ALÍVIO. PARA A CAUSA, O CUIDADO.
ATENDIMENTO INTEGRAL PARA A DOR.

MARCAÇÃO DE CONSULTAS E
EXAMES

WWW.ITAIGARAMEMORIAL.COM.BR

Resp. Técnico Dr. João Braulio N. Macedo l CRM 3706
Coordenadação Clínica da Dor: Dra. Anita Rocha  l CRM 12938

Produção e Diagramação: Agência Comunicando Ideias

OBSERVAÇÃO:

Rua Altino Serbeto de Barros, Nº 119, Edf. Linus Pauling, 
7º andar – Itaigara I CEP: 41830-907 - Salvador (BA) 


