Folha de informações ao paciente do Danbury Hospital

Folha de informações sobre quedas para pacientes oncológicos e
familiares
dedos das mãos e dos pés. Alguns agentes
quimioterápicos como as "platinas" e os
"taxanos" podem provocar neuropatia
periférica.

Fatos de prevenção de queda para
pacientes oncológicos
Há diversos fatores que colocam os pacientes
oncológicos em alto risco de quedas. Informarse sobre como prevenir quedas é importante
para diminuir esse risco.
O câncer e os tratamentos do câncer
frequentemente provocam a diminuição da
força física. Quando hospitalizado, a
permanência na cama e a diminuição das
atividades também o colocam em risco devido
à perda de força muscular. Além disso, as
alterações nos remédios podem afetar o modo
como você se sente. Os remédios comuns
usados para pacientes oncológicos incluem:
•

Analgésicos

•

Quimioterapia

•

Laxantes

•

Esteróides

•

Tranquilizantes

•

Remédios para
dormir

•

Remédios para o
estômago

•

Diuréticos

Os analgésicos e outros remédios que agem no
sistema nervoso podem afetar a coordenação,
equilíbrio, pressão sanguínea e as sensações.
Podem provocar sensação de fraqueza ou
deixá-lo mais sonolento, esquecido ou confuso.
É importante conhecer os efeitos colaterais dos
remédios de modo que possa dizer ao médico e
à equipe de enfermagem como os remédios
afetam o modo como você se sente.

O que eu posso experimentar como
resultado dos tratamentos do
câncer?
Os tratamentos para o câncer podem ter certos
efeitos colaterais que podem colocar os
pacientes oncológicos em risco de queda. Esses
efeitos incluem:
•

Neuropatia periférica–diminuição das
sensações e sensação de formigamento nos

•

Hipotensão postural–queda na pressão
sanguínea quando a pessoa se move da
posição sentada ou deitada para a posição
em pé.
Mova-se lentamente e em ritmo constante.
Caso sinta vertigem ou tontura, permaneça
sentado ou deite novamente, e use a
campainha para chamar a enfermagem.

•

Anemia–a contagem baixa dos glóbulos
vermelhos faz você se sentir mais cansado.
Sua capacidade de realizar atividades
físicas regulares pode diminuir.

•

Desequilíbrios de eletrólitos (como, por
exemplo, potássio, sódio, magnésio,
cálcio) também são comuns em pacientes
de câncer e podem provocar fraqueza dos
músculos cardíacos e do sistema nervoso,
bem como alteração no estado mental.

•

Alterações no sistema nervoso e nos
processos de pensamento–isso pode alterar
a capacidade do corpo de coordenar os
movimentos e provocar instabilidade.
Podem ocorrer alterações nos padrões de
caminhada sem que você perceba.

•

Delírio–isso é comum em pacientes de
câncer em tratamento. O delírio acontece
rapidamente e pode causar uma sensação
de estar sonhando. Essa é uma condição
temporária, que altera a capacidade de
permanecer totalmente alerta, concentrado,
lembrar de instruções e julgar o que é
seguro fazer e o que não é.

O que a equipe do Danbury Hospital
fará e o que eu posso fazer como
paciente para ajudar a prevenir
quedas?
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Aqui no Danbury Hospital estamos
comprometidos com a segurança dos nossos
pacientes. Existem medidas de redução de
quedas usadas no Danbury Hospital que podem
ajudar a reduzir o risco de queda ou lesão:
1. Rondas de hora em hora:
A equipe de enfermagem fará rondas de hora
em hora em todos os pacientes. O objetivo
dessas rondas é discutir o nível de conforto e
oferecer ajuda para o que precisar, como
analgésicos, ajuda para ir ao banheiro ou algo
para beber.
2. Uso da campainha da enfermagem:
A equipe de enfermagem ensinará você como
usar a campainha e garantirá que ela esteja ao
seu alcance. É importante apertar a campainha
e pedir ajuda antes de sair da cama por conta
própria. Isso ajudará a evitar quedas.
3. Alarmes na cama
A equipe poderá usar um alarme de cama ou de
cadeira (que produz um som distinto que
informa a equipe de enfermagem de que você
precisa de ajuda). Os alarmes podem ser usados
temporariamente ou durante toda a sua
internação, a fim de ajudá-lo em suas
atividades e mantê-lo seguro.

de andar todos os dias, e fará perguntas
relacionadas às mudanças em seu estado físico
e mental, como aumento de fraqueza ou
delírios. Informe à equipe de enfermagem
qualquer alteração no modo como se sente ou
pensa, como o fato de se sentir meio "fora" de
si.
Informe à enfermagem se tiver caído
recentemente em casa, em local público ou em
sua hospitalização anterior.
7. Discussões sobre segurança e cuidados
Caso tenha qualquer preocupação de segurança
relacionada aos cuidados que está recebendo,
fale com seu médico e com a enfermagem de
modo que eles possam ajudá-lo com soluções
que façam sentido e possam mantê-lo mais
seguro. Não tenha medo de fazer perguntas. As
perguntas resultam em boas discussões.
•

A maioria das quedas acontece sem
qualquer aviso. Informe à equipe de
enfermagem caso se sinta mais cansado do
que o usual devido a uma atividade
qualquer ou após caminhar.

•

A equipe de enfermagem frequentemente
instruirá você a não sair da cama ou da
cadeira sem a ajuda deles. Nessas horas,
toque a campainha da enfermagem quando
necessitar levantar e espere por eles.

•

Lembre-se, você nunca incomoda a equipe.
Queremos que fique seguro e estamos
preocupados com sua saúde e bem-estar.

•

Caso esteja experimentando aumento de
fadiga, fraqueza, qualquer
formigamento em seus dedos das mãos
ou dos pés, perda de sensação dos pés,
insegurança no ato de caminhar, tontura
ou lapsos de memória, informe
imediatamente a equipe de enfermagem
e peça ajuda.

4. Fisioterapia
Um fisioterapeuta poderá ser consultado se
estiver experimentando alterações em sua
capacidade de andar. O fisioterapeuta pode
ajudá-lo a aprender e a fazer exercícios úteis e
lhe dará treinamento para andar e se equilibrar.
5. Dispositivos de auxílio à marcha
O fisioterapeuta poderá introduzir um
dispositivo de auxílio à marcha, caso sua
habilidade para andar e manter-se equilibrado
diminua. Informe a nossa equipe, caso use
dispositivos de auxílio em casa.
Use calçados confortáveis durante o dia. Peça
à sua família para trazer tênis, para facilitar a
marcha.
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A equipe de enfermagem avaliará o nível de
risco de queda, sua pressão sanguínea e modo
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Para obter mais informações ou para saber mais sobre os serviços e programas especializados disponíveis no
Danbury Hospital, visite www.DanburyHospital.org

BP

