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Introdução: A segurança do paciente é definida como a redução e mitigação de atos ou
condições inseguras nos cuidados de saúde da população. A queda é um evento não planejado,
levando o deslocamento do corpo para um nível inferior à posição inicial, com incapacidade
de correção em tempo hábil, determinado por causas multifatoriais que comprometem a
estabilidade corporal. Objetivo: Verificar e analisar a percepção dos estudantes de enfermagem
sobre os fatores de riscos de quedas de pacientes. Casuística e Métodos: Foi desenvolvido
um estudo de natureza descritiva, com abordagem quantitativa com graduandos do 5º, 7º e 9º
períodos do Curso de Enfermagem do Centro Universitário de Rio Preto. Resultados: Foram
aplicados 97 questionários, sendo 29 (30%) no 5° período, 32 (33%) no 7° período e 36 (37%)
no 9° período. Nesses questionários, foram abordados os fatores de riscos ambientais, com 68
(70%) respostas corretas e 29 (30%) respostas incorretas; fatores de riscos com medicamentos,
70 (72%) respostas corretas e 27 (28%) incorretas; fatores de riscos fisiológicos, 58 (60%)
respostas corretas e 39 (40%) incorretas e fatores de riscos cognitivos, 10 (10%) respostas
corretas e 87 (90%) incorretas. Conclusão: Por meio dos resultados obtidos, conclui-se que
os acadêmicos do curso de Graduação em Enfermagem possuem um conhecimento limitado.
Desta forma, faz-se necessário uma maior abordagem da temática pesquisada, considerando que
o conhecimento dos fatores de risco para quedas, permite melhor compreensão do fenômeno
do estudo, além de subsidiar o planejamento de estratégias de prevenção, contribuindo para
segurança dos pacientes nas instituições de saúde.
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