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O DIA DO IDOSO SE APROXIMA E A SBAIT COMEMORA
COM PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO
No dia primeiro de Outubro se celebra o
dia Internacional do idoso e a Sociedade
Brasileira de Atendimento Integrado ao
Traumatizado comemora lançando a
Campanha de Prevenção de Queda nos
Idosos. Esta campanha visa
conscientizar a população sobre os
riscos e a importância de medidas
preventivas para assegurar a qualidade
de vida e promover a autonomia da
população idosa.
As quedas podem ocorrer em qualquer
idade, porém, entre os idosos,
representam um sério problema devido à
maior fragilidade do organismo e assim
levando a graves consequências como:
f r a t u r a s , re d u ç ã o d a c a p a c i d a d e
funcional, institucionalização precoce,
isolamento social, depressão e em
muitos casos acarretando até a morte.
Segundo dados do Sistema Único de
Saúde as quedas são, também, a
primeira causa de acidentes em pessoas

com idade superior a 60 anos, sendo que
entre 5 a 10% delas resultam em lesões
graves. Estudos apontam que no Brasil,
30% dos idosos caem pelo menos uma
vez ao ano e quanto maior o número de
quedas, maior o medo de cair
novamente.
Vários são os fatores que contribuem
para as quedas em idosos e podem estar
envolvidos com o próprio organismo do
idoso ou estar relacionadas ao ambiente.
D e n t re a s a l t e r a ç õ e s d o p r ó p r i o
organismo, podemos citar o déﬁcit de
equilíbrio e fraqueza muscular e a
inatividade ﬁsica. As diﬁculdades
propiciadas pelo ambiente podem ser
p i s o s e s c o r re g a d i o s , e n c e r a d o s ,
molhados, ausência de corrimão,
assentos sanitários muito baixos, tapetes
soltos, ambiente com baixa iluminação,
ruas esburacadas e calçadas mal
conservadas, entre outros.
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Comemore o Dia Internacional do
idoso com instrução e prevenção
A maioria das quedas do idoso
acontece em casa ou nos arredores.
Avalie o ambiente à sua volta e tenha
certeza de que é um ambiente seguro.

NÚMEROS

QUEDAS SÃO A PRIMEIRA CAUSA DE
ACIDENTES EM IDOSOS. A OMS
ESTIMA 2 BILHÕES DE IDOSOS EM
2050
Em termos de evolução demográﬁca,
há uma verdade absoluta: o mundo terá
cada vez mais idosos. Hoje, segundo a
Organização Mundial de Saúde, há 650
milhões de pessoas com mais de 60 anos.
Em 2050, serão dois bilhões. Estes valores

ou descer escadas, ir ao banheiro, tomar
banho. Ou seja, ambientes que
aparentemente não oferecem riscos à
saúde podem tornar-se perigosos, visto
que a maioria dos idosos podem
apresentar alterações de equilíbrio,
marcha, visão, audição.
Após os 60 anos orincipalmente o idoso
entra em um estágio ﬁsiológico que
antecede um declínio acentuado na
capacidade intelectual e física. Os
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para o idoso sejam tomadas.

Atualmenta as quedas na terceira
idade são os vetores que mais interferem
Mais de

7 MILHÕES
destas quedas necessitaram 
de axílio médico com atividades 
restritas por ao menos um dia

na qualidade de vida do idoso,
simplesmente pelo fato de provocarem
lesões de leves à graves que
eventualmente são o fator inicial que levam
o idoso a um processo evolutivo até o

Mais de

27,000
idosos faleceram por causa direta ou 
indireta relacionada às quedas, o que 
corresponde a 74 idosos todos os dias

óbito direta ou indiretamente causado pela
queda.
A maioria das quedas acidentais ocorre
dentro de casa ou em seus arredores,
geralmente durante o desempenho de
atividades cotidianas como caminhar, subir

segundo
Um idoso sofre queda 
a cada segundo todos 
os dias

ESTE É UM 

PROBLEMA
PREVINÍVEL
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mobilidade, como marcha instável.
No Brasil, cerca de 30% dos idosos
caem pelo menos uma vez ao ano. O risco
deste tipo de acidente pode ultrapassar
50% entre as pessoas acima de 85 anos.
A principal e mais grave consequência das
quedas são as fraturas, que geram declínio
funcional, risco de novas quedas,
depressão e até aumento da mortalidade.
E, por incrível que pareça, é dentro de
casa que ocorre o maior número de
quedas, cerca de 70% dos casos.

CUIDADOS EM SUA RESIDÊNCIA

SUGESTÕES SBAIT PARA PREVENÇÃO DE QUEDA
SALA E CORREDORES

BANHEIROS

1. Não deixe pequenos objetos espalhados pelo chão,
como brinquedos de crianças, ﬁos ou extensões

1. Aumente a altura do vaso sanitário, com um elevador de
assento, e instale barras de apoio laterais e paralelas para

elétricas que cruzam o caminho;

facilitar ao sentar e levantar;

2. Luzes com sensor de movimento em locais de pouca
luminosidade e barras de apoio podem ser úteis;

2. Substitua o box de vidros por cortinas, utilize tapetes
emborrachados e antiderrapantes e instale barras de apoio
dentro do Box para facilitar a movimentação;

3. Retire pequenos móveis que podem ser barreiras ao
livre acesso entre os locais da casa;

3. Utilize uma cadeira resistente e ﬁrme dentro do Box se
tiver diﬁculdade de se abaixar durante o banho;

4. Evite sofás muito baixos e macios para reduzir a
diﬁculdade para se levantar;

4. O uso de lâmpadas ﬂuorescentes e de cortinas, além de
pia e assento do vaso de cores diferentes do piso podem

5. Se tiver escadas, essas devem ser livres de objetos,
possuírem corrimão dos dois lados, ﬁtas antiderrapantes
nos degraus e interruptores de luz, na parte inferior e
superior da mesma;

tornar o ambiente mais bem iluminado;

QUARTO DE DORMIR
1. Interruptor de luz ou um abajur ao lado da cama para não
levantar no escuro;

COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO

2. Se tiver tapetes no quarto, prenda-os ao chão;

1. Não utilize armários muito altos que necessitem de
bancos ou escadas para alcançar os objetos e permitem

3. Evite camas muito baixas e colchões muito macios. Você
poderá ter diﬁculdade para levantar ou deitar;

instabilidade;
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CASO TENHA UMA EMERGÊNCIA
SIGA AS DICAS DA SBAIT CASO ENFRENTE UM ACIDENTE ENVOLVENDO UM IDOSO

DICA IMPORTANTE

PRIMEIROS SOCORROS
CHAME POR AJUDA LIGANDO
192 (SAMU), 193 (CORPO DE
BOMBEIROS), 190 (POLÍCIA)
MANTENHA O IDOSO CALMO E
IMOVÉL ATÉ CHEGADA DE
AJUDA QUALIFICADA
CASO HAJA FERIMENTO
SANGRANTE CUBRA E
COMPRIMA COM PANO LIMPO
PROCURE POR INFORMAÇÕES
DO OCORRIDO E MEDICAÇÕES
INFORMAÇÕES DO OCORRIDO PODEM
AJUDAR A EQUIPE MÉDICA ASSIM COMO
O HISTÓRICO DE DOENÇAS E
MEDICAÇÕES EM USO

SOCIEDADE
BRASILEIRA DE
ATENDIMENTO
INTEGRADO AO
TRAUMATIZADO
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Ações preventivas são extremamente
importantes para evitar esse risco:
- ter uma vida saudável praticando
atividades físicas e mantendo seu cérebro
ativo por meio de atividades cognitivas
como ler, pintar, fazer palavras cruzadas,
acessar a internet ou simplesmente
aprender algo novo;
- cuidar do ambiente da casa retirando
tapetes, colocando corrimãos, mantendo
ambientes iluminados e outras ações que
propiciem um ambiente doméstico seguro.
- conversar com o médico sobre o uso de
medicamentos que podem causar tonturas
e também realizar consultas com geriatra
para avaliação da sua saúde geral.
Caso você sinta alterações em seu
equilíbrio, procure um proﬁssional
habilitado para lhe ajudar como um
ﬁsioterapeuta para iniciar um tratamento
ou até indicar algum dispositivo de auxílio
à marcha.
Vamos ﬁcar atentos e chamar a atenção
para que medidas simples de prevenção
sejam tomadas para evitar o maior
número de quedas em idosos.
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