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1– Andar  sem sair do 

lugar. 

Exercícios para o Equilíbrio 

2– Coloque uma cadeira à 

sua frente para apoiar as 

mãos. Em seguida, dobre 

o joelho direito para cima 

15 vezes e depois o joe-

lho esquerdo 15 vezes.  

Faça os exercícios sempre com uma cadei-

ra ou uma mesa à sua frente. 

3– Desenhe uma linha reta 

no chão e tente andar sobre 

ela colocando um pé à 

frente do outro. 

4– Tente levantar e sentar de uma cadeira, as vezes 

que conseguir confortavelmente. 

Balança, balança, mas não cai…  
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 Com o passar dos anos perdemos força, 

equilíbrio e sensibilidade. Por isso,as quedas 

tornam-se mais frequentes.  

 Fica mais dificil realizar atividades que 

exijam dupla tarefa. Andar e conversar, por 

exemplo, pode ser um problema. 

 As quedas constituem a primeira causa de 

acidentes em pessoas acima de 60 anos. 

 20% das quedas resultam em fraturas ou 

ferimentos importantes. 

 As fraturas são consequência das quedas, 

gerando medo e levando a maior inatividade 

e dependência.  

 O medo de cair faz com que  ande pouco, 

realizando menos atividades da vida diária.   

 A menor atividade leva a maiores danos 

físicos e pode gerar depressão. 

 A queda pode ser evitada 

através da prática de 

atividade física que ativa o sistema osteo-

neuro-múscular, bem como, o aumento da 

força dos membros inferiores. 

 São igualmente importantes as adaptações 

domiciliares visando a prevenção de 

acidentes domésticos. 

Risco de queda  

 

 Diminuição da força muscular 

 Perda do equilíbrio 

 Alterações ao nível da marcha 

 Limitações da mobilidade 

 Diminuição da aptidão física e funcional 

 Sedentarismo  

 Uso de medicamentos 

 Perda de visão 

 

 

 

 Se caiu duas, ou mais vezes, durante o ano procure 

apoio de um profissional de saúde; 

 Se sentir tonturas, desequilíbrio ou fraqueza, fale com 

o seu médico; 

 Mantenha uma alimentação equilibrada; 

 Tome apenas os medicamentos que foram receitados 

pelo seu médico; 

 Realize visitas periódicas ao oftalmologista; 

 Use sempre os seus óculos, aparelhos de audição e 

bengalas, quando recomendado; 

 Ocupe-se em actividades que estimu-

lem a coordenação, como dança e arte-

sanato; 

 Evite tapetes e pisos escorregadios; 

 No W.C. utilize tapetes 

antiderrapantes; 

 A altura da cama e das 

cadeiras deve ser apropriada 

para manter os pés no chão, 

quando sentado; 

 Guarde os objetos de uso frequente em locais 

onde os possa alcançar facilmente. Nunca suba a 

banquinhos ou cadeiras 

para os alcançar; 

 Tenha corrimão nas esca-

das e barras de apoio nas 

casa de banho; 

 Evite degraus; 

 Ao subir escadas, use o corrimão para se apoiar; 

 Não deixe fios de luz, roupas, sapatos, e outros 

objetos, espalhados nos trajetos por onde anda; 

 Evite calçado de salto alto e sola lisa; 

 Mesmo dentro de casa, evite usar chinelos e 

pantufas abertas. Prefira calçado fechado, com 

sola de borracha e salto baixo; 

 Mantenha a casa bem iluminada; 

 Coloque um interruptor de luz próximo à cama; 

 Pratique exercício físico diariamente. Faça,  

por exemplo, 30 minutos de caminhada por 

dia; 

 Quando tiver dificuldade em falar, abrande a 

sua atividade física. 

Factores de Risco 

COMO EVITAR 

Dicas importantes: 


