
A prát ica de exercíc ios f ís icos diár ios i rá

melhorar  a  sua qual idade de v ida,  então

aproveite e  faça você mesmo

CUIDE DE SI MESMO

Em pé,  apoiado em um

móvel  estável  mova a

perna no sentido lateral ,

repetindo o movimento

com as duas pernas

Real ize 3 sér ies de 10 repetições pelo

menos 3x na semana

Com o auxil io  de uma

cadeira levante-se e

sente-se sem o apoio das

mãos (em caso de

dificuldade,  levante-se

apoiando com as duas

mãos,  evoluindo para sem

apoios)

Caminhando realize o

movimento de um 8 no

chão -  atenção para

manter a  sua velocidade

de caminhada habitual
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CLÍNICA LONGEVITÀ

PREVENÇÃO
DE 

QUEDAS

NÃO DEIXE DE PROCURAR
ORIENTAÇÕES DE UM

FISIOTERAPEUTA

https://api.whatsapp.com/send?phone=554130294763


As quedas em idosos são recorrentes

e em alguns casos pode resultar em

fraturas e até mesmo imobilidade

prolongada.

CAUSAS

Geralmente as quedas estão

associadas a problemas decorrentes

do envelhecimento como a diminuição

da visão, fraqueza na musculatura,

alterações no equilíbrio, mobilidade e

controle, sedentarismo e problemas

nas articulações.

CONSEQUÊNCIAS

Sendo assim, a prevenção é melhor

jeito de cuidar da saúde, para isso, é

importante evitar fatores de risco,

como a disposição do ambiente em que

se vive, a alimentação e a falta de

cuidados médicos.

PREVINA-SE

Fraturas  de coluna, braço,

cabeça do fêmur e costelas.

Declínio Funcional.

Entrada precoce em instituições

de longa permanência.

Apesar de parecem inofensivas as

quedas podem apresentar

consequências severas para a sua

saúde, como por exemplo:

Retire tapetes ou obstáculos.

Mantenha as áreas de circulação

livres de fios, móveis ou

decorações.

Faça uso de corrimões em escadas

e dentro do banheiro.

Mantenha sempre os locais bem

iluminados.

Para evitar ao máximo os riscos de

queda são necessárias adaptações no

ambiente interno da sua residência,

portanto:

 

AMBIENTE

ALIMENTAÇÃO

CUIDADOS MÉDICOS

Procure um médico e tenha o hábito de

se consultar regularmente, para o

controle de doenças ou distúrbios que

podem vir a prejudicar a sua saúde,

como por exemplo, a osteoporose e a

doença de Parkinson.

Importante também realizar o controle

da ingestão medicamentosa pois há

remédios que podem estar interferindo

no seu estado de equilíbrio.

Apesar de pouco comentada,  uma boa

alimentação contribui para a

manutenção da massa óssea e

muscular, ajudando a diminuir os riscos

de quedas.

Procure evitar também, alimentos

muito açucarados, bebidas alcoolicas e

cafeína, pois elas podem causar um

estado de vertigem aumentando os

riscos de queda.


