Série Envelhecimento
Quedas

Quedas

Você sabia que quedas são muito mais
comuns do que você pensava?

Quedas ocorrem com 30%
das pessoas acima dos 60 anos
no Brasil e com 50%
daquelas com mais de 80 anos.

E cerca de metade delas volta a cair
no ano seguinte. Além de ser muito
frequente, elas aumentam o risco
de fraturas, ferimentos, admissão em
instituições de longa permanência
por perda da independência e morte.
Elas estão entre as primeiras causas de
morte em idosos no Estado de São Paulo.
Mas a boa notícia é que você pode preveni-las e evitar com que
elas aconteçam novamente. E para isso, a primeira atitude que
você deve tomar é informar ao seu médico ou profissional da área
de saúde se você já caiu. Outra medida muito valiosa é reconhecer
se você tem um ou mais fatores de risco para cair.

Pois quanto maior o número deles, maior será seu
risco se medidas efetivas não forem tomadas.
Assim vamos conhecê-los:

1.

Dificuldade para caminhar,
levantar, sentar ou manter-se
equilibrado;

3.
4.
7.

Dificuldade para
enxergar ou ouvir;

5.

Sensação de dormência
ou queimação nos pés;

6.

Acordar muitas vezes durante
a noite ou dormir poucas horas
e sentir sono durante o dia;

Uso de quatro ou mais
medicamentos, incluindo
aqueles não prescritos
pelo seu médico;

Necessidade urgente
de urinar, perda de urina
ou acordar durante a noite
para ir ao banheiro;

9.

2.

Tonturas (tipo escurecimento
visual ou rotatória) quando
levanta ou olha para cima
ou para o lado;

8.

Esquecimento frequente
ou períodos de confusão;

Perda de peso
sem dieta ou dificuldade
para mastigar o alimento.

Ao reconhecer esses fatores acima, seu médico ou profissional de saúde pode planejar uma intervenção
e com isso diminuir seu risco de cair e todas as complicações associadas. Converse com seu médico ou
profissional de saúde sobre seus fatores de risco e quais medidas podem ser adotadas.
Lembre-se: quedas não fazem parte do processo de envelhecimento. Elas podem ser prevenidas e com isso
você poderá viver de forma independente e plena.
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