
SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE ARNOIA-

CELORICO DE BASTO  
 

 

 

Prevenção de 

Quedas no  

domicílio  

Morada: 

Largo do Mosteiro, nº 6  

4890-036 - Arnoia 

Celorico de Basto  
 

Contactos: 

Telefone: 255 321 477 

Telemóvel: 96 359 89 62  

E-mail: geral@scma-cbt.com  

A Prevenção está nas suas mãos! 
 

A sua casa deverá ser um lar seguro. 

Livre-se das armadilhas!  

O QUE É UMA QUEDA? 
 

Descida rápida do corpo de um nível superior 

para um nível inferior, devido a desequilíbrio, 

desmaio ou incapacidade para sustentar pesos e 

permanecer na vertical. 
 

De acordo com a Organização Mundial de Saú-

de, as quedas são a segunda principal causa de 

morte por lesão acidental ou não ocasional em 

todo o mundo, logo após os acidentes rodoviá-

rios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Embora qualquer pessoa, em qualquer idade 

esteja sujeita a queda, no idoso esse risco é 

acrescido. À medida que a idade avança há 

diminuição: 

• Visão 

• Audição 

• Força muscular 

• Tempo de reação 

• Equilíbrio 
 

 Aumentando o risco de queda 



CAUSAS DAS QUEDAS 

 

 

 

Consequências das quedas 

 

 
CONSEQUÊNCIAS DAS QUEDAS 

 

As quedas podem causar diversas lesões 

(escoriações, contusões, feridas, fraturas, luxa-

ções, entorses) impotência funcional e morte.  

Também, podem surgir efeitos psicológicos, 

nomeadamente a alteração da autoimagem e da 

autoconfiança, medo, vergonha e depressão.  
 

 

Diminui a capacidade do idoso de se movimen-

tar e realizar as suas atividades diárias 
 

 

 

Diminui a qualidade de vida 

 

PREVENÇÃO DE QUEDAS  

COMO TORNAR O AMBIENTE SEGURO? 

 

ILUMINAÇÃO 
 

✓ Aumente a potência das lâmpadas;  

✓ Coloque iluminação extra nos locais da casa de 

maior risco de queda; 

✓ Coloque luzes de presença no trajeto quarto/casa 

de banho; 

✓ Os interruptores devem estar ao alcance do idoso; 

✓ Os fios elétricos devem estar presos à parede.  

 

CHÃO 
 

✓ Prefira pisos antiderrapantes; 

✓ Mantenha o chão livre de objetos;  

✓ Coloque os móveis de modo a que não impeçam a 

circulação; 

✓ Substitua os tapetes soltos por antiderrapantes ou 

pregue-os ao chão. 

 

ESCADAS 
 

✓ Coloque corrimão bilateral, 75 cm acima 

dos degraus;  

✓ Coloque fita adesiva colorida com cerca de 

2,5cm, na beira de cada degrau;  

✓ Retire os tapetes dos degraus. Caso não seja 

possível estes devem estar presos;  

✓ Coloque iluminação adequada do topo ao final. 

 

CASA DE BANHO 
 

✓ Prefira o chuveiro;  

✓ Manter o chão seco depois do banho; 

✓ Coloque barras de apoio nas zonas de 

maior risco (junto à sanita, lavatório e 

chuveiro);  

✓ Coloque um tapete antiderrapante 

dentro e fora do chuveiro;  

 

 

✓ Coloque um assento fixo na 

banheira/chuveiro;  

✓ Coloque um alteador de sanita, 

se necessário; 

✓ Nunca fechar a porta do WC. 

 

CAMA 
 

✓ Deve ter a altura adequada: 

quando sentado na beira da cama 

permitir dobrar os joelhos a 90º;  

✓ As camas de altura ajustável são as mais acon-

selháveis; Se for alta, pode cortar-lhe os pés; 

✓ As grades só devem ser usadas quando o idoso 

não consegue sair sozinho da cama, de forma a 

evitar que role da cama;  

✓ As grades devem ter o comprimento da cama;  

✓ Se a cama tiver rodas mantenha-as travadas.  

 

CADEIRAS/ POLTRONAS 
 

✓ As cadeiras e poltronas devem ter 

apoio de braços e costas e assento 

firme; 

✓ Utilizar proteção de gel nas cadeiras para pre-

venir que o doente escorregue. 

 

CALÇADO E ROUPA 
 

✓ Colocar as roupas em gavetas de fácil acesso; 

✓ As calças e os roupões devem ter a altura certa 

para que não tropece. Retire também os cintos 

dos roupões para que não tropece; 

✓ Os sapatos ou chinelos devem ter calcanhares 

reforçados, estar presos ao pé e 

apresentar solas antiderrapantes. 

 

Com consequências 

tão graves, e sendo a 

queda sensível a estra-

tégias de prevenção, é 

fundamental criar am-

bientes seguros e ado-

tar estilos de vida sau-

dáveis.  

 

 


