


Na terceira idade, principalmente, cair pode resultar em 
ferimentos e em fraturas graves como de crânio e fêmur. 
De forma mais severa, possíveis complicações decorrentes 
da fratura podem levar à morte. A primeira queda eleva o 
risco de um novo episódio e, por medo de cair novamente, 
alguns idosos se autorrestringem, reduzindo sua 
mobilidade e sociabilidade. Por isso, é tão importante 
conhecer os principais fatores de risco para as quedas e 
outros acidentes e os cuidados e orientações que são 
bastante eficazes para evitar que ocorram.

• Cerca de 30% das pessoas com mais de 65 anos 

caem ao menos uma vez no ano;

• Em média, 50% dos idosos acima de 80 anos 

sofrem uma queda anualmente;

• Uma em cada vinte quedas resulta em fratura ou 

internação;

• 13% dos idosos são “caidores” recorrentes (caem 

mais de uma vez no ano);

• 75% das lesões traumáticas atendidas pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) acontecem dentro 

de casa;

PREVENÇÃO DE QUEDAS E 
ACIDENTES NA TERCEIRA IDADE

Se você tem 60 anos ou mais e sofreu queda ou outro
tipo de acidente nos últimos anos, procure um médico
e converse com ele a respeito desse episódio.



• Idade avançada (80 anos ou mais) 

• Sexo feminino 

• Histórico de quedas 

• Imobilidade 

• Baixa aptidão física 

• Fraqueza muscular de membros inferiores 

• Fraqueza do aperto de mão 

• Equilíbrio reduzido 

• Passos curtos 

• Dano cognitivo 

• Doença de Parkinson 

• Sedativos, hipnóticos, ansiolíticos e polifarmácia

PRINCIPAIS FATORES DE RISCOS
ASSOCIADOS ÀS QUEDAS



Realizar exame clínico e oftalmológico anual

Realizar, pelo menos, 150 minutos semanais de atividade física, 
distribuídos ao longo da semana, de acordo com seu condicionamento 
físico e após liberação pelo seu médico assistente

Evitar uso de bebidas alcoólicas

Tomar sol, pelo menos, 15 minutos antes das 10h e após às 16h, sem 
protetor solar 

Dormir, ao menos, 7h durante a noite

ATITUDES 
PREVENTIVAS DE ROTINA



MUDANÇAS DE HÁBITO
QUE FACILITAM O CUIDADO

EVITE

- Andar descalço, principalmente sobre 

pisos molhados ou úmidos

- O uso de cera ou outros produtos que 

deixem o piso escorregadio

- Andar de meias ou sapatos mal ajustados

- Usar tapetes na residência

- Fios elétricos soltos nas áreas de 

circulação

- Móveis interrompendo passagem

SEGURANÇA EM CASA

- Ilumine bem os ambientes da casa

- Caso tenha escadas, instale corrimão

- Cuidado com degraus de tamanho 

diferente

- Opte por pisos ou adesivos antiderrapantes

- Cole adesivos em portas de vidros

- Instale apoios ao lado do vaso sanitário e 

no interior do box

- A altura da cama, sofás e cadeiras deve 

permitir que o usuário permaneça com os 

pés firmes no chão ao se sentar

NO DIA A DIA

- Roupas e utensílios devem ficar em locais 

de fácil alcance

- Cabos de panela devem ficar virados para 

a parte interna do fogão

- Verifique a validade dos medicamentos

- Não deixe líquidos caídos no chão

- Ande sempre com a identidade e o cartão 

do plano de saúde na sua carteira




