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SEMANA DE
PREVENÇÃO DE QUEDAS
em pessoas idosas



Nos últimos meses temos ficado um período maior em 
casa. Nos atentamos mais na maçaneta que há tempos 
está com problema, na mancha na parede ou nas revistas 
e livros desorganizados.... Essa mesma atenção que damos 
para onde vivemos também devemos ter ao corpo – afinal 
ele é a nossa primeira morada! Assim, é importante que 
também o mantenhamos ativo para enfrentar as tarefas do 
cotidiano. 

Dessa forma, o tema deste ano da Semana de Prevenção 
de Quedas em Pessoas Idosas “Cuidar para não cair: meu 
corpo/casa”, destaca a importância de cuidar deste corpo/
casa, compreendendo ambos como espaços de vida, de 
segurança e de bem-estar.  As ações buscam estimular a 
reflexão sobre a complexidade e a integração entre o corpo 
biológico e a casa em que vivemos, para que o cuidado de 
ambos possa contribuir para prevenir as quedas.

Em 2019, as quedas representaram a 3° maior causa 
de mortalidade entre as pessoas idosas. Dessa forma, a 
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Semana de Prevenção de Quedas, realizada pela Secretaria 
de Estado da Saúde de São Paulo, Secretária Municipal de 
Esporte e Lazer de São Paulo e Sesc São Paulo, em parceria 
com o Cri Norte - Centro de Referência do Idoso e a SBGG 
- Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, oferece 
ações socioeducativas, artísticas e esportivas focadas na 
transversalidade, em consonância com o fato de as quedas 
não serem explicadas por um único fator, mas por múltiplas 
causas, incluindo fatores psicológicos e afetivos.  

Na medida em que a maior parte das quedas acontecem 
em casa, estima-se que há uma queda para cada três 
indivíduos com mais de 65 anos e que, um entre 20 idosos 
que tiveram uma queda sofram uma fratura ou necessitem 
de internação. Dentre os mais idosos - com 80 anos ou 
mais; 40% deles caem a cada ano. Os dados são do Into - 
Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia.

Este é o convite: cuidar do corpo/casa de forma 
multidisciplinar por meio da valorização da autonomia e do 
protagonismo das pessoas idosas.
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Casa segura, 
corpo seguro 

Estudos apontam que 70% das 
quedas acontecem em casa. 
Procure deixar sua residência 
sempre iluminada, com tapetes 
emborrachados e se possível 
instale barras de apoio e pisos 
antiderrapantes nos espaços mais 
críticos. 
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Não convide o 
sedentarismo para o 
seu corpo casa

É importante praticar exercício físico, 
cuidando também da sua visão, da 
pressão arterial, hidratando-se com 
frequência e fugindo do sedentarismo.
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Um bom lar para 
os seus pés

Prefira que seus pés tenham 
como morada sapatos 
confortáveis, com solados 
espessos e antiderrapantes, 
de preferência com amarração 
ou velcro. Além disso, o uso de 
palmilhas adequadas também 
contribui para a segurança destes 
que levam o seu corpo/casa para 
qualquer lugar.
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Cuidar para 
não cair

Quedas podem gerar lesões 
graves que diminuem a 
mobilidade e afetam a 
independência para a realização 
de diversas atividades do nosso 
dia a dia. As fraturas mais 
comuns ocorrem no fêmur, 
quadril e braços.
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Não faça parte 
das estatísticas

Há risco de, a partir da queda, 
surgirem complicações mais 
críticas. Diferentes pesquisas 
apontam que 70% das mortes 
acidentais acima de 75 anos são 
decorrentes de complicações 
após a ocorrência de uma queda.
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Alertas com o 
corpo casa

Sedentarismo, perda de 
independência e isolamento 
originados por uma eventual 
queda podem levar ao surgimento 
(ou agravamento) de doenças 
como Alzheimer, Parkinson, 
hipertensão, depressão e perda 
da massa óssea e/ou muscular.
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Meu corpo, 
minha casa

Continue se cuidando e visitando 
periodicamente os 
médicos. Busque atividades 
que possa fazer em casa e 
em segurança. Exercícios físicos 
como alongamentos, resistência 
muscular e equilíbrio contribuem 
para diminuir os riscos de quedas. 
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Saúde mental para o 
equilíbrio total

Nestes tempos é muito importante que 
você busque aquilo que te proporcione 
uma boa saúde mental. Podem 
ser práticas de relaxamento, leitura, 
artesanato, culinária e jardinagem. 
Além disso, procure manter o vínculo 
com família e amigos por meio do 
celular e da internet.
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Meu corpo, 
minhas regras 

Procure ter a mesma dedicação que 
você tem com os cuidados com a 
sua casa para com o seu corpo, ele 
é a sua verdadeira morada. Assim 
como a sua casa, ele deve estar 
sempre apto para o seu bem viver 
dentro dele.
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Quem dança, seus 
males espanta!

A dança, além de ser uma atividade 
muito prazerosa, é excelente para 
trabalhar toda a nossa estrutura 
física, garantido a saúde do corpo, 
da cabeça e do coração. 
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Meu corpo, 
meus sentidos

Ouvir o seu corpo e prestar atenção 
ao que ele necessita são formas 
essenciais de habitá-lo de maneira 
responsável e generosa. A conexão 
e a atenção com o próprio corpo/
casa são fundamentais.  
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Respira, não pira!

Práticas de yoga e meditação, 
além de muito importantes para 
a manutenção do equilíbrio 
entre corpo e mente, auxiliam 
no fortalecimento muscular 
e na postura adequada para 
caminhadas, dentro e fora do 
nosso corpo/casa.
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apoio realização

Confira a programação completa em

sescsp.org.br/prevencaodequedas

#prevencaodequedas2021


