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Manual de Prevenção de Quedas em Idosos

É normal idoso cair ?
Quando devemos nos preocupar?

A cada ano 30 % dos idosos caem pelo menos uma 
vez e esta taxa aumenta com o avançar da idade.

Idosos que caem, tem maior risco de cair 
novamente, desenvolvendo uma espiral negativa 
física e psicológica, que aumenta o grau de 
dependência e atinge profundamente a qualidade 
de vida do indivíduo.

As quedas de idosos representam um grave 
problema tanto para o indivíduo como para a 
família e sociedade. A questão é tão grave que o 
dia 24 de junho foi de�nido como o dia mundial de 
prevenção de quedas da pessoa idosa.

01 INTRODUÇÃO



Existem fatores que predispõem o idoso a queda e 
eles podem ser divididos em:

a) Internos: são próprios do idoso

b)Externos: relacionados ao ambiente e 
comportamento

As quedas geralmente não acontecem devido a 
um único fator, mas sim devido a combinação de 
vários fatores.

A boa notícia é que se pode  reduzir o número de 
fatores de risco e, desta forma,  reduzir o risco de 
quedas.

Apesar da ocorrência de quedas  ser 
comum em idosos, vale a pena lembrar
que cair não é normal!
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Quedas



As consequências negativas das quedas 
extrapolam o aspecto físico, sendo também 
psíquicas e sociais.

Podem ser desde uma simples lesão de 
pele até a morte! As fraturas são as mais 
temidas, sendo que estudos demonstram 
que 28% dos indivíduos vão apresentá-las 
no curso de sua vida. Mesmo com os 
avanços tecnológicos nas cirurgias, menos da 
metade dos idosos que sofre fraturas em quedas, 
volta a caminhar ou a ter o mesmo nível de 
atividades de antes.
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FÍSICAS

Pessoas que caíram experimentam 
medo de novas quedas, gerando 
sintomas de ansiedade e depressão, 
levando a perda da con�ança  ao 
caminhar. Aumentando o grau de dependência 
podem surgir sentimentos de inutilidade e 
isolamento social o que desencadeia uma cascata 
negativa que só aumenta  o risco de novas quedas.

PSÍQUICAS

02 CONSEQUÊNCIAS
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As consequências físicas e 
psíquicas das quedas 
podem aumentar o grau de 
dependência do idoso, 
levando a uma maior 
necessidade de estrutura de 
cuidados por parte da 
família. Quando esta não possui estrutura 
su�ciente, pode ser necessário a utilização de 
serviços externos de cuidadores e até a 
institucionalização. Todo esse processo traz grande 
sobrecarga psicológica e �nanceira para todos os 
envolvidos.

SOCIAIS



Dizem respeito ao indivíduo, sendo que as 
principais alterações que acontecem no idoso são:

Com o avançar da idade, mas principalmente com 
a diminuição das atividades físicas que 
acompanham o envelhecimento, ocorre uma 
perda progressiva da massa muscular, levando a  
diminuição da força, velocidade e culminando com 
diminuição do equilíbrio. Mas tome cuidado! 
Muitos idosos confundem desequilíbrio com 
«labirintite», fazendo tratamentos equivocados.

Os olhos sofrem alterações com o passar dos anos, 
é como se �cassemos com os olhos cansados, 
levando a uma maior di�culdade de focar a 
imagem e diferenciar cores. Assim podemos não 
enxergar buracos e pequenos objetos, também 
podemos ter di�culdades para avaliar a altura de 
desníveis como degraus e meio-�os. Essas 
di�culdades aumentam em ambientes com a 
iluminação inadequada.
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03 FATORES DE RISCO
INTERNOS

DESEQUILÍBRIO - FRAQUEZA

PROBLEMAS VISUAIS



Os pés são importantes para o equilíbrio, 
alterações de sensibilidade e deformidades como: 
calos, alterações das unhas, joanetes e dor, podem 
prejudicar a forma de caminhar aumentando o 
risco de quedas.

PROBLEMAS NOS PÉS

Com o avanço da idade é comum o aumento da 
carga de doenças, muitas dessas podem aumentar 
o risco de quedas, com destaque especial para:

• Ortopédicas: doenças como artrose, 
osteoporose que causam deformidades, dor e 
aumentam risco fraturas.

• Cardíacas: praticamente todas que possam 
causar diminuição do �uxo sanguíneo para o 
cérebro e membros.

• Neurológicas: em especial epilepsia, Parkinson, 
demências e os «derrames», entre outras que 
afetam diretamente o equilibrio e a força.

• Dor:  indivíduos com dor, especialmente em 
coluna e membros inferiores, acabam reduzindo 
sua atividade o que leva a perda de força e 
equilíbrio.

DOENÇAS CRÔNICAS
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Existem medicamentos que prescritos ou tomados 
de forma incorreta podem causar efeitos colaterais 
no idoso como: tontura, fraqueza, sonolência, 
aumento ou diminuição da pressão, alterações do 
ritmo cardíaco, alterações na glicose sanguínea, 
etc., desta forma aumentando  muito o risco de 
quedas.

Especial atenção se você toma cinco ou mais 
medicações pois a interação entre os 
medicamentos pode potencializar os efeitos 
colaterais. 

Cuidado ainda maior se você toma 
medicamentos controlados, especialmente 
para dormir!

MEDICAMENTOS
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São fatores relacionados ao ambiente onde o idoso 
vive e ao seu comportamento.

Um alto índice de quedas ocorrem dentro da 
própria casa, nos ambientes e com a mobília que o 
idoso já esta acostumado a utilizar há muitos anos.
Qualquer ambiente pode oferecer risco, seja o 
quarto, a sala, o banheiro, a cozinha, os corredores 
e as escadas.

Os principais obstáculos são:

• Altura inadequada da cama, vaso sanitário e 
cadeiras, geralmente muito baixos e sem apoio 
para sentar e levantar.
• Obstáculos no caminho como: tapetes, móveis 
baixos, �os soltos e animais domésticos.
• Ambientes com pouca iluminação, 
principalmente a noite.
• Pisos escorregadios ou com defeitos.
• Escadas e degraus sem corrimão ou sinalização.
• Banheiros sem barras de apoio.
• Móveis para guardar utensílios muito altos ou 
muito baixos que não são alcançados sem auxílio.

CASA E MOBÍLIA

04 FATORES DE RISCO
EXTERNOS
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Não é fácil entender que 
mesmo que tenhamos feito 
determinada atividade do 
mesmo jeito durante toda 
uma vida, agora ela possa se 
tornar um risco, por exemplo:

• Vestir calças, meias e sapatos em pé.

• Andar no escuro, ir ao banheiro com a luz 
apagada.

• Subir em bancos, cadeiras, escadas para pegar 
objetos ou fazer consertos.

• Utilizar calçados inadequados como chinelos que 
saem facilmente do pé ou com solados lisos.

• Deixar objetos fora do lugar, no chão da casa.

• Tomar medicamentos por conta própria.

• Não utilizar os dispositivos de auxílio como 
bengalas e andadores conforme recomendado.

COMPORTAMENTO
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No ambiente externo os maiores riscos estão:

Ao utilizar transporte 
público, os degraus dos 
ônibus podem ter altura 
inadequada, di�cultando o 
ato de subir e descer. O 
motorista pode também 
não respeitar o tempo  
para se chegar até o banco 
e sentar.

Nas calçadas que podem 
conter buracos, desníveis, 
raízes de árvores, ou 
estarem escorregadias.

No jardim o piso pode ser 
irregular contendo pedras, 
britas, ou estar molhado e 
escorregadio. Muitas 
pessoas gostam de 
limpá-lo, arrancar matos e 
permanecem de cócoras 
por muito tempo, 
podendo ter tonturas ao 
levantar.

AMBIENTE EXTERNO
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05 PREVENÇÃO

Para que você obtenha maior 
sucesso de um programa de 
exercícios é fundamental:

• Regularidade: no mínimo 3 vezes por semana.
• Intensidade: precisa ser um pouco desa�ador.
• Segurança: conheça seus limites e respeite-os.
• Técnica: executado de forma mais adequada 
possível, tendo enfoque tanto no equilíbrio como 
na força.

Podem ser realizados em grupo ou de forma 
individual no seu domicílio. Outras atividades 
como Tai-chi-chuan, dança e esportes também são 
muito efetivos,  além de possibilitar socialização e 
elevar a autoestima.

EXERCÍCIOS FÍSICOS
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Um alto índice de quedas ocorrem dentro da 
própria casa, nos ambientes e com a mobília que o 
idoso já esta acostumado a utilizar há muitos anos.
Qualquer ambiente pode oferecer risco, seja o 
quarto, a sala, o banheiro, a cozinha, os corredores 
e as escadas.

Os principais obstáculos são:

• Altura inadequada da cama, vaso sanitário e 
cadeiras, geralmente muito baixos e sem apoio 
para sentar e levantar.
• Obstáculos no caminho como: tapetes, móveis 
baixos, �os soltos e animais domésticos.
• Ambientes com pouca iluminação, 
principalmente a noite.
• Pisos escorregadios ou com defeitos.
• Escadas e degraus sem corrimão ou sinalização.
• Banheiros sem barras de apoio.
• Móveis para guardar utensílios muito altos ou 
muito baixos que não são alcançados sem auxílio.

Invista em você! Na sua qualidade de vida!
Passamos a vida cuidando de outras pessoas, 
da casa ou trabalhando e pouco investimos em 
nosso corpo. Dedique apenas 30 minutos 
diários para realizar alguns exercícios. 

Caso possua alguma doença ou limitação, procure 
primeiro um pro�ssional capacitado, para que ele 
possa adaptar um programa de exercício dentro 
das suas capacidades.

O Espaço Maturidade possui pro�ssionais 
capacitados para te ajudar!

Agende uma consulta!
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(47) 3434-4586         (47) 98845-3183



Abaixo, seguem alguns exemplos de exercícios. 
Realize cada exercício com 3 sessões de 5 a 10 
repetições.

Em uma cadeira apoiada na 
parede, sentar e levantar 
sem o auxílio das mãos. 
Caso não consiga, utilize as 
mãos apoiadas.
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EXERCÍCIOS PRÁTICOS

1

Com as pernas afastadas na 
largura da cintura, levante e 
abaixe os calcanhares, 
mantendo o peso do corpo 
sobre os dedos dos pés. 
Faça tanto o exercício de 
levantar como o de baixar 
lentamente em 3 a 5 
segundos.

Levante e abaixe os dedos 
dos pés lentamente com os
 joelhos relaxados e sem 
projetar as nádegas para 
trás. Faça lentamente como 
no exercício anterior.

2

3



Com apoio, coloque um pé 
imediatamente em frente 
ao outro de maneira que 
forme uma linha reta. Olhe 
para frente e mantenha o 
equilíbrio por 10 segundos. 
Retorne a posição inicial e 
depois inverta colocando o 
outro pé na frente.

Manual de Prevenção de Quedas em Idosos

EXERCÍCIOS PRÁTICOS

4

 Em posição ereta e com 
apoio, mantenha o 
equilíbrio do corpo numa 
perna só por 10 segundos.
 Repita com a outra perna.

Faça caminhadas de 30 
minutos no mínimo 3 vezes 
por semana. 
Se tiver di�culdades, inicie 
com 5 a 10 minutos e vá 
aumentando 
gradativamente. Utilize 
roupas e calçados 
adequados. Utilize bengala 
ou andador se necessário.

5

6



05 PREVENÇÃO

• Consulte um oftalmologista 
anualmente.

• Controle adequadamente as doenças 
crônicas como diabetes, hipertensão, 
asma, artrose, osteoporose, epilepsia, 
doença de Parkinson, entre outras.

• Não utilize medicamentos sem 
prescrição médica e peça ao seu 
médico para que mantenha somente 
os mais necessários.

• Cuide muito bem dos seus pés, 
lavando e secando-os muito bem, além 
de hidratar a pele adequadamente.

OUTROS FATORES INTERNOS

Manual de Prevenção de Quedas em Idosos



• Mantenha os ambientes 
bem iluminados. 
Providencie um interruptor 
ou abajur ao lado da cama e 
mantenha uma luz sentinela 
acesa no corredor ou 
banheiro.

• Instale barras de apoio no 
banheiro. Elas podem ser 
utilizadas em outros 
ambientes caso necessário. 
Se for preciso, coloque uma 
cadeira ou banqueta �rme 
dentro do box do chuveiro. 

• Eleve a altura dos móveis 
especialmente da cama,
poltronas e vaso sanitário. 
Você pode ter di�culdades 
para sentar e levantar. 
Existem adaptadores para 
isso ! 

FATORES EXTERNOS
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• Evite utilizar tapetes, mas 
caso necessário, utilize
antiderrapantes.

• Na cozinha, os armários 
devem ser de fácil alcance. 
Coloque os utensílios que 
mais utiliza nos lugares mais 
acessíveis.

• Mantenha o ambiente livre 
para circulação, retire
obstáculos e móveis baixos. 
Nas escadas não
esqueça do corrimão.
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• Utilize calçados adequados, com 
solado antiderrapante e presos no 
calcanhar.

• Sente-se para vestir calças, calçar 
meias e sapatos.

• Não suba em cadeiras ou bancos 
para alcançar ou consertar objetos.

• Pode ser necessário o uso de 
bengala ou andador para melhorar 
seu equilíbrio e a marcha. Utilize-o 
com a devida orientação.
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COMPORTAMENTO



06 TRATAMENTO

Como vimos cair não é normal! O idoso que já caiu, 
tem grande chance de cair novamente. Todo idoso 
que caiu duas ou mais vezes nos últimos 12 meses, 
necessita de uma avaliação multiprossional 
adequada, pois trata-se de um problema com 
múltiplas causas e  requer orientação 
especializada.

O Espaço Maturidade segue protocolos 
internacionais para avaliação e tratamento de 
idosos com instabilidade postural e quedas.
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Agende sua consulta!



06 CHECKLIST
Casa e comportamento seguros:

BANHEIRO:

• Banheira ou box com piso ou tapete antiderrapante?
[  ] Sim  [  ] Não

• Ambiente com boa iluminação?
[  ] Sim  [  ] Não

• Box e vaso sanitário com barras de apoio ou corrimão?
[  ] Sim  [  ] Não

• Banco no box caso tenha desequilíbrio ou di�culdade de 
abaixar?
[  ] Sim  [  ] Não

COZINHA:

• Armários e utensílios que mais utiliza de fácil alcance e 
manuseio?
[  ] Sim  [  ] Não

• Ambiente com boa iluminação?
[  ] Sim  [  ] Não

• Ambiente livre para circulação?
[  ] Sim  [  ] Não

• Tapetes, caso existam, com antiderrapante ou �xos?
[  ] Sim  [  ] Não
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06 CHECKLIST
Casa e comportamento seguros:

QUARTO:

• Altura da cama adequada?
[  ] Sim  [  ] Não

• Ambiente com boa iluminação?
[  ] Sim  [  ] Não

• Ambiente livre para circulação?
[  ] Sim  [  ] Não

• Tapetes, caso existam, com antiderrapante ou �xos?
[  ] Sim  [  ] Não

• Cadeira ou poltrona de altura adequada para auxiliar a 
vestir-se?
[  ] Sim  [  ] Não

ESCADAS:

 Corrimão em pelo menos um dos lados?
[  ] Sim  [  ] Não

Ambiente com boa iluminação?
[  ] Sim  [  ] Não

Degraus com sinalizadores, com �tas em cor diferente do 
piso?
[  ] Sim  [  ] Não
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06 CHECKLIST
Casa e comportamento seguros:

COMPORTAMENTO:

• Tenho consciência que cair não é normal na minha 
idade?
[  ] Sim  [  ] Não

• Tenho consciência que as quedas podem trazer graves 
lesões?
[  ] Sim  [  ] Não

• Tenho consciência que a maior chance de cair está nas 
atividades da rotina do dia a dia, as quais eu já estou 
acostumado a fazer?
[  ] Sim  [  ] Não

• Tenho consciência que preciso adaptar o ambiente da 
minha casa em favor da minha segurança e qualidade de 
vida?
[  ] Sim  [  ] Não

• Vou implementar as mudanças acima assinaladas como 
não?
[  ] Sim  [  ] Não
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www.espacomaturidade.com.br

Rua Aracaju, 1540
Santo Antônio - Joinville/SC 

(47) 3434-4586
(47) 98845-3183
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