


O risco de quedas está ligado
ao aumento da idade, embora

nem todas as pessoas caiam
quando envelhecem. Contudo,
cair uma vez significa que mais

depressa se pode cair uma
segunda. Mas há cuidados

especiais que podem ser tidos
em conta, pois muitas quedas
levam a fraturas nos ossos, ao
internamento e até à morte.



tiver mais de 65 anos;
caiu uma vez no último ano;
não costuma praticar
atividade física;
toma vários medicamentos;
não vê bem;
desequilibra-se com alguma
frequência;

Existe um maior
risco de queda se:



está bem iluminada?
o piso é escorregadio?
existem cabos ou outros objetos no
chão?
tenho a mobília bem organizada (ex.
bancos baixos)?
quantos tapetes existem?
há corrimão ou apoios no corrimão e
nas casas de banho?

O que devo analisar
 em casa?
A nossa casa, seja qual for a sua forma e
localização é um fator essencial para o
bem-estar. Para evitar quedas deve
questionar se:

Onde
acontecem a
maior parte
das quedas?
A maior parte das
quedas acontecem 
em casa, por isso é
importante olhar à
volta e analisar.





As condições de saúde também 
interferem nestas questões?

 

Sim. Algumas doenças crónicas, como a diminuição da força muscular ou
problemas de visão aumentam o risco de quedas. Por outro lado, a

osteoporose é uma doença silenciosa que aumenta o risco de fraturar os
ossos, sobretudo a anca e a coluna vertebral. É por isso aconselhável:

 
PRATICAR ATIVIDADE FÍSICA

 
 

FAZER UMA DIETA EQUILIBRADA
 
 

CONVERSAR COM O SEU MÉDICO



Ser ativo ajuda a proteger os ossos e a saúde
mental e pode prevenir doenças como a

osteoporose, diabetes tipo 2, doenças
cardiovasculares e cancro.

 

Deve procurar uma atividade de que goste
ou, por exemplo, fazer algumas caminhadas.

Tente exercitar o corpo duas horas e meia
por semana, que podem distribuir por meia

hora 5 dias por semana. Seja qual for o
exercício escolhido, comece sempre pelo

aquecimento, que é muito importante para
evitar lesões.

 



 
Sim. Se preferir não sair à rua
há exercícios muito fáceis de

fazer em casa! Os exercícios de
equilíbrio e de força são
especialmente bons na

prevenção de quedas. Quando
já tiver facilidade em praticar
estes exercícios com os olhos
abertos, tente fazê-los com os

olhos fechados. Progrida
lentamente, sobretudo nas

posições mais exigentes. Depois,
vá também aumentando o

tempo de execução dos
exercícios.
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