
Série Envelhecimento
Lar



Você sabia que sua casa pode não ser 
tão segura quanto parece? 

Sala: Cozinha:

A maior parte das quedas acontece dentro da sua residência ou próximo a ela. 
E isso porque ao estar tão adaptado, você diminui sua atenção para potenciais 
perigos. Para diminuir esse risco, você pode fazer uma verificação de todos 
os ambientes, reconhecer os perigos e tomar as medidas pertinentes 
para eliminá-los. Vamos fazer essa averiguação?

1. Há tapetes soltos? 
Retire-os ou coloque um antiderrapante, 
mas nesse caso cuidado para 
não tropeçar em suas bordas.

2. Há pequenos objetos ou móveis 
(revisteiros, lixeiras, caixas) no seu 
caminho da sala para outros ambientes? 
Remova-os para um local que não seja 
de passagem.

3. Há fios pelo chão? 
Prenda-os no canto do rodapé ou na parede.

4. A sala é mal-iluminada? 
Providencie uma iluminação adequada 
e que não incida diretamente na sua vista.

5. Há móveis com pontas salientes? 
Providencie adaptadores arredondados.

1. Há tapetes soltos? 
Retire-os.

2. Os alimentos ou utensílios 
que você usa mais estão 
em armários altos?
Coloque-os em armários abaixo 
da sua cintura.

3. Há móveis com pontas salientes? 
Providencie adaptadores arredondados.



Banheiro:

Dormitórios:

Escadas:

1. O banheiro é mal-iluminado? 
Providencie uma iluminação adequada, sobretudo para a noite.

2. Não tem barras de apoio no box? 
Instale as barras de apoio.

3. Você tem dificuldade de sentar ou levantar do vaso sanitário? 
Instale um assento elevado com apoiadores para os braços   
ou simplesmente um elevador de assento.

4. O chão é escorregadio quando molhado? 
Se possível, instale texturas ou tapetes antiderrapantes.

5. O seu box é de vidro? 
Considere trocar por cortinas de plástico. 

1. O interruptor de luz e o telefone 
estão longe da sua cama? 
Instale um que seja acessível da sua cama,  
e tenha um telefone próximo.

2. O seu colchão é muito macio? 
Considere trocar por um mais firme, pois ele 
auxilia no seu equilíbrio ao sair da cama.

3. A sua cama é muito alta? 
Ela deve ter uma altura que você consiga 
apoiar os pés no chão quando está  
sentado(a) nela.

1. Há objetos nos degraus? 
Retire-os.

2. Algum degrau está quebrado 
ou em mau estado de conservação? 
Conserte-o.

3. A escada é mal-iluminada? 
Ilumine-a adequadamente em toda a extensão.

4. Existe interruptor apenas em uma 
das extremidades? 
Instale um interruptor em cada extremidade.

O nosso lar deve nos acolher e proteger e não nos ameaçar. E lembre-se: cuidado ao andar 
pelas calçadas e ruas. Verifique se não há desníveis e buracos, sobretudo quando a iluminação 
não é adequada. Viva mais e melhor. Evite quedas.

4. Há móveis no caminho para a porta? 
Remova-os. Deixe o caminho livre.

5. Você usa um andador, muleta ou bengala? 
Deixe-os sempre ao seu alcance.

6. O caminho entre seu quarto 
e banheiro é mal-iluminado? 
Ilumine-o adequadamente.

5. A escada tem carpete ou tapete nos degraus? 
Certifique-se de que estejam bem aderidos.

6. Os corrimões estão quebrados? 
Conserte-os e certifique-se de que 
estejam firmes em toda a extensão.

7. Você tem dificuldade de perceber 
a altura dos degraus? 
Pinte ou coloque uma faixa 
antiderrapante com uma cor 
contrastante no início 
de cada degrau.
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