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Introdução: As quedas são eventos adversos multifatoriais, que representam um dos principais
incidentes de segurança nas instituições de saúde. Além dos fatores de risco intrínsecos do
paciente, na sua hospitalização o mesmo também se depara com um ambiente desconhecido e
não familiar, que podem contribuir de forma extrínseca para a possibilidade de quedas.
Entretanto, fatores de risco ambientais podem ser controlados reduzindo a probabilidade de
ocorrência deste tipo de evento que compromete a segurança e a saúde do paciente. Para a
avaliação desses riscos, e das condições ambientais do paciente, foi utilizada a Nursing Outcomes
Classification (NOC), que é uma classificação de linguagem padronizada dos resultados de
enfermagem. A NOC avalia tecnicamente os resultados alcançados, proporcionando um cuidado
mais efetivo ao paciente. Objetivo: Avaliar as condições do ambiente de pacientes hospitalizados
com alto risco de quedas por meio de seis indicadores do Resultado de Enfermagem da NOC
denominado Ambiente de Cuidados a Saúde Seguro. Descrição Metodológica: Estudo
longitudinal, prospectivo realizado em um hospital universitário. A amostra se constituiu de 68
pacientes adultos, com alto risco de queda, avaliados pela Morse Fall Scale e com escore ≥ 45
pontos, internados em unidades clínicas e cirúrgicas. A coleta de dados utilizou um instrumento
com o resultado Ambiente de Cuidado à Saúde Seguro, com sua definição e seis indicadores:
Fornecimento de iluminação, Organização do ambiente para reduzir os riscos de acordo com as
necessidades do paciente, Sistema de alerta de risco de quedas, Pertences/objetos pessoais ao
alcance do paciente, Sistema de chamada da enfermagem ao alcance, e Cama em posição baixa,
guardas elevadas e rodas travadas. Todos os indicadores tinham uma definição conceitual e
operacional, para pontuação em uma escala likert de cinco pontos, onde o 1 é o pior resultado e o
5 o melhor. Foram realizadas três avaliações com intervalo de 24hs cada para cada paciente
internado. A análise dos dados foi estatística descritiva e analítica, através do programa SPSS. O
estudo foi aprovado pelo CEP da instituição/170279. Resultados: A avaliação do resultado
Ambiente de Cuidado à Saúde Seguro apontou para um ambiente moderadamente a totalmente
adequado com média das três avaliações de 4,44±0,04. Não se observou melhora entre os dias
(p=0,337). O indicador Fornecimento de iluminação apresentou as melhores médias (4,97±0,04),
ou seja, totalmente adequado e Cama em posição baixa, guardas elevadas e rodas travadas, a
pontuação mais baixa (3,62±0,11), ou seja, moderadamente adequado. Conclusão: Garantir um
ambiente seguro para os pacientes pode contribuir para a redução do risco de quedas de pacientes
hospitalizados.

