
Acidentes 

Domésticos 

Nos Idosos 

- Como prevenir? -  

Prevenir é melhor que Remediar 

Se sofrer um acidente não considere 

“azar”!  

Pelo contrário mantenha a  

atividade física!  

 SABIA QUE... 

 Em cada ano três pessoas idosas sofrem 
um acidente em casa 

 80% dos acidentes com idosos aconte-
cem dentro de casa 

 Os acidentes domésticos podem ter con-
sequências graves e até fatais 

 Algumas medidas simples podem prevenir 
estes acidentes 

  As quedas são o principal tipo de acidente 
nos idosos 

 É importante manter contacto com familia-
res e amigos e pedir ajuda sempre que 
necessário. 

 EM CASO DE ACIDENTE 

 Se cair e tiver dores procure um médi-

co 

 Se cair procure levantar-se com cuida-

do e sente-se até recuperar 

Tenha os telefones e números de emer-

gência num móvel baixo para que os con-

siga alcançar se cair e não se conseguir 

levantar. 

 Tente manter-se quente até alguém o 

ajudar. Puxe para si tapetes ou mantas. 

Se sofrer um corte procure ajuda de um 

médico ou enfermeiro especialmente se 

não parar de sangrar 

Se se queimar não aplique cremes. 

Lave a área com agua fria e cubra com um 

pano limpa. Procure a Unidade de Saúde. 
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 PRINCIPAIS CAUSAS 

 

 Enfraquecimento dos ossos e músculos 

 Diminuição da visão e audição 

 Dificuldades de compreensão e demên-

cia 

 Falta de equilíbrio 

 Uso de vários medicamentos 

 Falta de atenção ou desconhecimento 

em relação a produtos tóxicos 

 

 
 Iluminação deficiente 

 Falta de corrimão ou barras de seguran-

ça nas escadas 

 Mobília instável 

 Chão escorregadio ou irregular 

 Fios elétricos ou outros objetos no chão 

 Tapetes soltos ou com franjas 

 Camas demasiado altas ou demasiado 

baixas 

Fragilidade Física e Mental 

Falta de condições de  
segurança em casa 

FALE COM O  

SEU MÉDICO 

 COMO PREVENIR 

 

 Mantenha-se fisicamente ativo 

 Faça caminhadas 

 Tenha uma alimentação equilibrada, rica em 

alimentos com cálcio 

 Se precisar de óculos, use-os 

 Use bengala 

ou andarilho 

se for ade-

quado 

 

 

 

 Não feche as portas dentro de casa à cha-

ve, porque pode precisar de ajuda! 

 Não suba para escadotes, cadeiras ou ban-

cos sem estar acompanhado por alguém 

 Não se apoie em superfícies instáveis 

 Não use roupas compridas para não trope-

çar 

 Evite usar chinelos ou calçado que não 

acompanhe o pé 

 Não ande em locais molhados ou escorre-

gadios 

Melhore as suas capacidades 

Deve Evitar... 

 

 

 Pinte o primeiro e o último degrau das esca-

das com cores diferentes 

 Mantenha a área das escadas bem ilumina-

da 

 Coloque corrimão nas escadas e antiderra-

pantes nos degraus. 

 Tenha um interruptor perto da cama para 

evitar levantar-se no escuro 

 Use barras de apoio no duche e na sanita 

 Coloque os móveis de maneira a não esbar-

rar neles 

 Prenda os fios dos aparelhos elétricos à 

parede 

 Fixe os tapetes ao chão 

 

Aumente a sua segurança 


