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RESUMO 

Introdução: A prevenção de queda em pacientes hospitalizados tem sido uma 

das preocupações das organizações internacionais, no sentido de qualificar a assistência 

em saúde. Nos últimos anos vários aspectos relacionados com a segurança do paciente 

no ambiente hospitalar têm sido estudados de forma a qualificar assistência prestada, a 

minimizar danos durante a hospitalização e a qualificar os conhecimentos dos 

profissionais de saúde. Dentre todos os aspectos enfocados, a prevenção de quedas 

durante a hospitalização é um dos temas relevantes e amplamente discutidos no cenário 

internacional. A queda é um evento pelo qual um indivíduo inesperadamente cai no 

chão ou em outro nível mais baixo, sem perda de consciência (1). Ainda pode ser 

definida como um evento não intencional que tem como resultado a mudança de 

posição do indivíduo para um nível mais baixo, em relação a sua posição inicial (2). As 

quedas podem acarretar consequências graves, e estão entre as principais causas de 

incapacidades e dependência em pessoas acima de 60 anos (3). Também podem ter como 

consequência o aumento do tempo de internação e o custo do tratamento, além de 

causar desconforto ao paciente(4) . Algumas escalas são utilizadas para determinar o 

risco para quedas. Umas são específicas e outras avaliam aspectos co-relacionados a 

quedas como equilíbrio, capacidade cognitiva, mobilidade, entre outros.  Dentre elas a 

Morse Fall Scale (MFS) (5), publicada na língua inglesa, por Janice Morse em 1989, é 

composta por seis critérios para a avaliação do risco de quedas: History of Falling, 

Secondary Diagnosis, Ambulatory Aid, Intravenosys Theraphy/Heparin lock, Gait end 

Mental Status.  A autora estabeleceu, por meio da pontuação dos critérios acima, 

escores de risco conforme a soma dos pontos de cada critério, em risco baixo (Zero a 24 

pontos), risco médio (25 a 44 pontos) e risco alto (≥ 45 pontos) (5). Não foi encontrado 

publicação de artigos no Brasil utilizando a escala de Morse para avaliar risco de queda 

de pacientes hospitalizados, o que impulsionou a realização desta pesquisa e a tradução 

e adaptação para o português, por Urbanetto et al(6), e encontra-se em fase de 

publicação. Objetivos: estabelecer os escores de predição do risco para quedas 

conforme a Morse Fall Scale Traduzida e adaptada transculturalmente para a língua 

portuguesa e comparar com os estabelecidos pela escala original e, associar o risco de 

queda, conforme a Morse Fall Scale traduzida e adaptada para a língua portuguesa, com 

a ocorrência de queda de indivíduos hospitalizados. Método: caracteriza-se como um 



estudo de coorte prospectivo, que será realizado nas unidades de internação adulto do 

Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(HSL/PUCRS). A amostra deste estudo, para se obter uma margem de erro de 1% da 

média, será composta por 1320 pacientes adultos internados nas unidades assistenciais 

do hospital que forem avaliados quanto ao risco de quedas pela Morse Fall Scale na 

língua portuguesa. Os dados serão coletados diariamente, pela equipe de pesquisa, por 

meio da avaliação direta do paciente e de seu prontuário. Todos os componentes da 

equipe de pesquisa serão capacitados pela coordenadora da pesquisa quanto a aplicação 

da Morse Fall Scale traduzida e adaptada para a língua portuguesa. Além dos dados 

relativos a escala, serão coletadas outras variáveis referentes a quedas (ocorrência, dano 

decorrente) e a outros fatores de risco não descritos pela escala (uso de medicamentos, 

por exemplo). Os dados oriundos da avaliação serão registrados em instrumento 

próprio. Os dados serão analisados por meio de técnicas de estatística descritiva e 

inferencial. A parte descritiva compreenderá tabelas de freqüência simples e cruzadas, 

medidas de tendência central e variabilidade. A parte inferencial consistirá da utilização 

dos testes de associação (t de Student, análise de variância para variáveis quantitativas e 

qui-quadrado para variáveis qualitativas). Ainda será utilizada a Curva ROC para o 

estabelecimento de pontos de corte para a predição de risco. O projeto de pesquisa foi 

aprovado pelo Comitê de Ética da PUCRS (Protocolo OF.CEP – 1272/09). Resultados 

Parciais: Até o momento foram coletados dados com 410 pacientes. Destes dados, uma 

pequena parcela foi analisada (84) por ocasião de dois Trabalhos de conclusão de Curso 

de Graduação em Enfermagem. Os dados parciais apontam o risco elevado, conforme a 

MFS, como o mais prevalente (45,2%), seguido pelo risco moderado (32,2%), sendo 

encontrada associação do primeiro com a presença de distúrbios musculoesqueléticos 

(p< 0,05). Os pacientes que tiveram quedas, ao longo desta coleta tinham risco elevado 

para quedas. Ainda não foi possível, pelo tamanho da amostra, realizar testes de 

predição do risco para quedas. A contribuição deste estudo para a área da saúde está na 

construção de um referencial e fortalecimento de um instrumento para avaliar o risco de 

quedas no ambiente hospitalar, aspecto amplamente reforçado no Programa Nacional 

para Segurança do paciente, lançado pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) no mês de abril do corrente ano. 

Descritores: Acidentes por Quedas; Fatores de Risco; Segurança; Estudos de 

Validação. 
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