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Introdução
Prevenção de quedas em idosos
É visto que a população brasileira vem envelhecendo
a cada dia que passa. E com isso algumas mudanças e
cuidados começam a ter mais valor para a saúde
pública do país.
A população na melhor idade necessita de alguns
cuidados no que diz respeito a prevenir quedas, fato
que é corriqueira nessa faixa etária e que pode trazer
alguns problemas de saúde.
Como forma de prevenção pode-se intervir de várias
maneiras, desde a vestimenta do idoso até reformas na
casa por meio de retirada de tapetes, melhora de
iluminação, pisos ante derrapantes. Todas as mudanças
visam melhorar consideravelmente a qualidade de vida
e proteção do idoso.

4

Fortalecimento
Muscular
• Não é correto atribuir-se a deterioração dessas
capacidades como conseqüência inevitável do
envelhecimento. Contudo, está claro que muito dessa
deterioração pode ser atribuída a níveis reduzidos de
atividade física. Isso significa que a implementação de
um programa de exercícios, mesmo em idades
extremas, é capaz de minimizar ou mesmo evitar o
declínio funcional acentuado, amenizando os efeitos
das doenças, ou mesmo prevenindo-as.
• A prática regular de exercícios físicos na terceira idade
traz inúmeros benefícios para o indivíduo, e entre eles
estão o aumento do HDL – colesterol, a redução dos
triglicerídeos, diminuição da pressão arterial, redução
da gordura corporal devido ao aumento do gasto
calórico diário, ganho de massa muscular além de
ajudar a prevenir doenças cardíacas e vasculares,
hipertensão arterial, diabetes, câncer de mama e
próstata, obesidade, osteoporose, stress, depressão.
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Exemplos de atividades que auxiliam no fortalecimento
muscular:
• ANDAR DE BICICLETA :
Andar de bicicleta é uma boa opção de exercício para
idosos porque ajuda a fortalecer as articulações,
especialmente as dos joelhos, tornozelos e quadril, além
de ajudar a fortalecer os músculos das pernas e abdômen.
Além de que a atividade ainda ajuda a baixar a pressão
arterial e a aliviar as dores provocadas pela artrite.
• PILATES :
O pilates aumenta a flexibilidade e força, além de
estimular a circulação do corpo favorecendo a
coordenação dos movimentos. Além disso, o exercício
ainda ajuda a melhorar a postura e a aliviar o estresse.
• ALONGAMENTOS
Além de melhorarem a flexibilidade e a circulação
sanguínea, os alongamentos melhoram a amplitude dos
movimentos, favorecendo a realização das atividades da
vida diária como arrumar a casa ou cozinhar, por exemplo.
Além disso, os exercícios de alongamento ajudam a
diminuir a rigidez das articulações e músculos e a evitar o
aparecimento de lesões.
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• HIDROGINÁSTICA
Na hidroginástica, todos os músculos do corpo são
exercitados e a água favorece o relaxamento das
articulações, aliviando as dores e desenvolvendo a força e
resistência do corpo. Além de que a hidroginástica
melhora o ritmo cardíaco e a saúde dos pulmões.
• CAMINHADA
Além de promover o convívio social, a caminhada
fortalece os músculos e as articulações e melhora o ritmo
cardíaco. Durante o exercício, é importante manter as
costas e os ombros eretos e usar um tênis confortável,
com amortecimento. O idoso deve começar com trajetos
curtos e ir aumentando a distância até fazer caminhadas
de 30 a 60 minutos, três vezes por semana. Vale ressaltar
que antes e depois das caminhadas é muito importante se
alongar para evitar lesões.
• NATAÇÃO
A natação é um dos melhores exercícios para a terceira
idade. Isso porque, o exercício proporciona muitos
benefícios, como alongar e fortalecer os músculos e
articulações do corpo, prevenir o aparecimento de lesões,
aliviar as dores causadas pela artrite, evitar a perda óssea
e diminuir o risco de doenças como diabetes ou
hipertensão.
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Acessórios de
Sustentação
• Uso de acessórios de sustentação
• Acessórios de sustentação são utilizadas para aumento
do equilíbrio e para o alívio total ou parcial dos
membros inferiores e tem como funções aumentar a
base de sustentação e melhorar a estabilidade lateral,
permitindo que os membros superiores transfiram o
peso corporal para o solo.
• Andadores, assim como as bengalas e as muletas, são
dispositivos de tecnologia assistiva para o auxílio à
marcha que, por ter uma base mais ampla de contato
com o solo, oferecem apoio eficaz à postura ortostática
e ao movimento de marcha, melhorando a estabilidade
corporal.
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Tipos de bengalas:
• Bengala com quatro pontas: As bengalas que
apresentam vários apoios podem aumentar a base de
suporte e permitir uma descarga de peso maior. Além
disso, ficam em pé sozinhas quando não estão sendo
utilizadas, o que deixa as mãos livres para outras
funções. São ideais para pessoas com dificuldade de
mobilidade e locomoção.
• Bengala tipo interrogação apresenta comprimento
ajustável e é melhor que as bengalas tradicionais. Elas
permitem que o paciente apoie o peso no corpo da
bengala e são indicadas para pessoas idosas,
deficientes físicos ou que apresentem restrições leves
de movimento.
• Bengala tradicional é feito de madeira, sendo mais
leve e de custo menor. Ela é desenvolvida para auxiliar
pessoas com dificuldades durante a caminhada.
Geralmente, é feita conforme o tamanho do paciente.
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Mudanças Estruturais
ILUMINAR BEM A
CASA

É importante remover
móveis, tapetes e objetos,
como vasos, que atrapalhem
a movimentação da pessoa.
Além disso, é importante
prender
os
fios
dos
eletrodomésticos à parede.
MANTER OBJETOS AO
ALCANCE

É essencial que os
cômodos, como sala,
cozinha, quartos e
banheiros
estejam
bem iluminadas e que
durante a noite exista
uma luz de presença
no quarto.
MANTER O ESPAÇO DA
CASA AMPLO

Deve-se manter todos os
objetos ao alcance da
pessoa,
como
os
interruptores de luz,
assim como não utilizar a
parte mais alta dos
armários.
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USAR APOIOS
É importante colocar barras
de segurança na casa, por
exemplo dentro do box, que
dão mais equilíbrio ao idoso.
Algum idoso com dificuldade
para andar pode precisar de
apoios como bengalas ou
andadores, como forma de
ter mais segurança na
locomoção.

Os degraus devem ser TER ATENÇAO COM OS
evitados, mas caso isso não DEGRAUS
seja possível, é importante
colocar faixas antiderrapantes,
pintá-los
com
cores
chamativas e pôr corrimão
para dar melhor apoio.
Em alguns casos, para que a
casa seja segura para o idoso,
pode ser necessário substituir
as escadas por uma rampa.
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Visitas ao Médico
• Na medicina a geriatria é uma especialidade medica
relativamente recente. Seu surgimento se deu
justamente devido à necessidade de um atendimento
diferenciado e exclusivo para quem já está ficando mais
velho, atualmente no Brasil, é considerado idoso as
pessoas acima dos 60 anos, porém já é possível se
consultar com um geriatra a partir dos 50 anos de
idade.
• O geriatra, ao consultar o paciente, será capaz de
distinguir as mudanças anatômicas, psicológicas e
funcionais que já são comuns ao processo do
envelhecimento — provenientes de possíveis doenças e
distúrbios que também podem vir a ocorrer nessa fase
da vida, atualmente de acordo com a Caderneta de
Saúde da Pessoa Idosa, o ideal é que o idoso seja
acompanhado pelo menos 2 vezes ao ano, porém esse
número pode variar de acordo com as necessidades de
cada indivíduo
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Sapatos Adequados
• Devido às limitações motoras dos idosos deve-se
analisar e propor uso de sapatos adequados,
possibilitando uma melhor e mais estável caminhada
pelos mesmos.
• Vários são os pontos que devem ser analisados na hora
de escolher um sapato para uso de um idoso, entre
eles:
• Características adequadas de solado, optando
preferencialmente
por
sapatos
com
solado
antiderrapante.
• Base alargada e que tenha contato com toda a
superfície do pé.
• Presença de correia de sustentação na porção do
calcanhar.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

Numeração adequada ao pé.
Ausência de cadarços
Ausência de saltos.
Encaixe adequado ao pé.
Por último, é importante ter cuidado quanto
ao calçamento do sapato e para fazê-lo o
idoso deve:
Sentar-se e executar o calçamento com calma
Estar em um ambiente calmo
Ser auxiliado por alguém apto caso não tenha
capacidade para calçar-se sozinho.
É importante que seja feita monitoração do
estado de conservação desses sapatos
periodicamente e em caso de verificação de
mau estado de conservação, trocar o sapato
imediatamente.
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Hábitos Alimentares
• As razões que levam os idosos a caírem podem estar
relacionadas a fatores externos, mas as condições
relativas à saúde da pessoa, como fraqueza dos
membros inferiores, desequilíbrio, distúrbios causados
pela falta de alimentação correta.
• Diversos fatores levam o idoso a se alimentar de
maneira inadequada. Dentre os motivos está a
diminuição do apetite e do paladar, dificuldade de
mastigação por perda da dentição ou pelo uso de
próteses dentárias.
• Uma alimentação variada, com verduras, legumes,
proteínas, leite e derivados, contribui para a
manutenção de ossos e músculos fortes.
• Apresentamos a seguir nutrientes fundamentais na
dieta do Idoso, para fortalecimento muscular e ósseo,
prevenindo quedas, comorbidades e melhor qualidade
de vida.
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Vitamina D
• A vitamina D auxilia no metabolismo e na absorção de
cálcio e esta vitamina se presente em níveis
adequados, reduz em até 26% a fratura de quadril, uma
das regiões mais frequentes de fratura por queda no
idoso.
• Alguns alimentos como sardinha, fígado, leite e gema
de ovo fornecem vitamina D, mas a absorção nos
alimentos não é tão significativa quanto a exposição
solar.
• É indicado que o idoso fique, 15 minutos ao dia, com os
braços e pernas expostos à luz solar.
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Cálcio

• Bastante importante na prevenção e tratamento da
osteoporose, esse mineral está presente no leite e
derivados, vegetais verdes escuros como brócolis,
couve, espinafre, além de batata doce e aveia. Sua
deficiência causa fragilidade óssea, aumentando assim
o índice de fraturas e internações de idosos.
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Proteínas

• As proteínas constituem as fibras musculares, cabelo,
ossos, dentes e pele. Com a idade, a massa muscular
vai diminuindo, o que reduz a força, equilíbrio e
proteção aos ossos em casos de queda. A ingestão de
carnes, ovos, leite e laticínios como queijo, iogurte,
coalhada, além de castanhas deve fazer parte da
alimentação diária do idoso.
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Potássio

• Há evidências da relação positiva entre uma
alimentação rica em potássio e saúde óssea,
principalmente em pacientes idosas, de alimentos ricos
em potássio pode desempenhar um papel importante
na prevenção da osteoporose.
• Para ingerir potássio há opções baratas e de fácil acesso
como banana, abacate, feijão, tomate, laranja e limão.
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