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melhor prevenir
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A queda define-se como um des-
locamento não intencional do cor-
po para um nível inferior à posi-
ção inicial, com a incapacidade de 
correção em tempo útil, sendo de-
terminada por circunstâncias 
multifatoriais que comprometem 
a estabilidade. 

As quedas dos idosos represen-
tam um problema de saúde pú-
blica de grande impacto social, são 
cada vez mais comuns e aumen-
tam progressivamente com a ida-
de. As causas das quedas são múl-
tiplas e podem ser agrupadas em 
fatores intrínsecos, que corres-
pondem às alterações fisiológicas 

do processo de envelhecimento 
pelas quais o idoso passa e os ex-
trínsecos onde se destacam-se os 
perigos ambientais em que o ido-
so interage em sua casa ou em lo-
cais públicos. As quedas afetam a 
qualidade de vida dos idosos po-
dem provocar fraturas, trauma-
tismos cranianos e até mesmo a 
morte, dependendo do caso e po-
dem ter consequências psicosso-
ciais, provocando sentimentos 
como medo, fragilidade e falta de 
confiança. Muitas vezes funcio-
nam como o início da degenera-
ção do quadro geral do idoso. 

As quedas, muitas  
das vezes funcionam 
como o início  
da degeneração  
do quadro geral do 
idoso...
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Como tal e de extrema impor-
tância a prevenção das quedas de 
forma a diminuir a morbilidade, 
mortalidade e os custos hospita-
lares. Os programas de prevenção 
tem a vantagem de melhorar a 
saúde e qualidade de vida, sendo 
a sua prática especialmente im-
portante param a faixa etária mais 
idosa. Os fatores intrínsecos cor-

respondem às alterações fisioló-
gicas do processo de envelheci-
mento pelas quais o idoso passa, 
como as perturbações da visão e 
audição, devendo nestes casos ser 
avaliada a necessidade do uso de 
próteses dentárias, visuais e au-
ditivas. Alguns efeitos adversos de 
medicações ou uso simultâneo de 
medicamentos, devendo os mes-

mos estarem rotulados e separa-
dos de acordo com o tipo, dia e 
hora. 

Nos fatores extrínsecos desta-
cam-se os perigos ambientais em 
que o idoso interage em sua casa 
ou em locais públicos tais como 
piso escorregadio, fios e cabos no 
chão; iluminação (reflexos, baixa 
luminosidade); mobiliário de-

sorganizado, cadeiras e bancos 
baixos; tapetes e calçado inade-
quado. 

Assim sendo, terá que haver 
uma reorganização na posição dos 
móveis em casa de maneira a de-
simpedir o caminho; em relação 
aos tapetes no chão, utilize su-
perfícies antiderrapantes; retire 
objetos espalhados pelo chão  
mantendo em local apropriado; 
manter fixos fios elétricos ou te-
lefónicos nos locais de passagem; 
certificar que existe corrimão das 
escadas ao longo do comprimen-
to da escada e que se encontra 
bem fixo; nos degraus instale fi-
tas adesivos antiderrapantes ao 
longo de cada quina de cada de-
grau; na cozinha coloque os uten-
sílios mais utilizados em prate-
leiras mais baixas e acessíveis; 
para uma iluminação adequada, 
coloque o cadeeiro junto a cama 
ou de fácil alcance; de forma a fa-
cilitar a mobilidade certifique-se 
que junto da cama existe um ob-
jeto de apoio (andarilho, benga-
la, entre outros); na casa de banho 
use a base de duche em vez de ba-
nheira colocando no fundo um ta-
pete antiderrapante;Instale bar-
ras laterais de suporte na parede, 
de forma auxiliar a entrada e saí-
da do banho e da sanita; use sa-
patos fechados com solas anti-
derrapantes, saltos largos e baixo, 
com presilhas. � 

OO enfermeiro é 
essencial na prevenção 
de quedas, enfatizando 
a promoção da saúde 
dos idosos,  através de 
trabalho preventivo, com 
a adoção de medidas  
e cuidados para evitar 
fatores de risco


