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CUIDADOS DE SAÚDE: 

Acidentes com idosos, Um proble-

ma a evitar. 

Ao longo do processo de envelhecimento surgem 

diversas mudanças físicas e psíquicas que tor-

nam os idosos mais vulneráveis ao risco de aci-

dentes. 

Os acidentes não intencionais são uma das prin-

cipais causas de mortalidade, morbilidade e inca-

pacidade com elevado impacto na saúde e na 

qualidade de vida dos idosos. 

O Ministério da Saúde revela que cerca de 75% 

dos acidentes com idosos ocorrem nas suas 

casas ou nas instituições onde residem.  

Segundo a mesma fonte cerca de 14% dos indi-

víduos com mais de 65 anos já sofreram um 

acidente. 

Causas mais comuns 

A principal causa de acidentes nos idosos são as 

quedas, segundo as estatísticas do Ministério da 

Saúde um em cada três indivíduos com 65 ou 

mais anos já teve uma queda. Queimaduras e 

intoxicações acidentais são, de seguida, os aci-

dentes mais frequentes. 

Pequenas mudanças podem diminuir o risco 

de acidentes tão comuns na terceira idade. É 

importante adaptar o espaço físico 

Factores de Risco 

Mesmo no ambiente institucional, supostamente 

seguro, existe exposição ao risco de acidentes, 

sendo os factores mais comuns:   

- Calçado inadequado ou mal ajustado;    

- Roupas inadequadas (por exemplo: calças  muito 

compridas);    

- Utilização inadequada de cadeiras de rodas ou 

de andarilhos; 

- Escadarias sem dispositivos de protecção 

(cancelas) devidamente fechados;  

- Pavimentos molhados;    

- Objectos nos corredores ou locais inapropriados; 

- Fontes de iluminação desadequadas;  

 - Fontes de calor como aquecedores mal identifi-

cados;  

- Produtos químicos mal acondicionados. 

Medidas Preventivas   

Devem ser adaptadas medidas preventivas de 

forma a colmatar os riscos identificados. Sendo as 

medidas essenciais as seguintes:  

- Utilização de roupa e calçado adequado; 

- Utilização de cadeiras de rodas e de todo o ma-

terial auxiliar de deambulação de acordo com as 

regras básicas de segurança: 

- Fechar sempre os dispositivos de protecção das 

escadarias; 

- Manter pavimentos secos e limpos de objectos 

estranhos; 

- Identificar fontes de calor; 

- Conservar produtos químicos nos locais adequa-

dos e devidamente identificados, evitando a sua 

presença junto de bebidas ou alimentos. 
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Notas  da Direcção 

No artigo aqui ao lado a enfer-

meira Carolina Brás chama a 

nossa atenção para um proble-

ma que atinge percentagem 

elevada de pessoas com mais 

de 65 anos “Acidentes com 

idosos”. 

No caso dos nossos utentes 

são, em especial, as quedas os 

acidentes mais comuns. Apesar 

de todas as recomendações, 

chamadas de atenção e medi-

das postas em prática para os 

evitar chega-nos, de vez em 

quando, mas felizmente cada 

vez com menor frequência e 

gravidade a notícia de que um 

utente caiu. O artigo que refe-

rimos aponta apenas as causas 

mais comuns, pois há muitas 

outras, algumas das quais nun-

ca nos passaria pela cabeça 

que pudessem ocorrer. 

A recomendação sempre feita 

ao Pessoal é de que “ prestem 

aos utentes a mesma atenção 

que prestam aos vossos filhos, 

pois as quedas, em pessoas já 

de si debilitadas, pode ter con-

sequências graves “. 

E por falar em debilitados: os 

nossos utentes chegam a esta 

casa em cada vez mais  defici-

entes condições de saúde e 

mais necessitados de cuidados  
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DE 01 a 12: PREPARAÇÃO DO 

CARNAVAL:  

Objectivo geral: Incentivar os utentes à come-

moração de datas festivas. 

Objectivo especifico: Promover o gosto pelos 

trabalhos manuais. Desenvolver a Motricida-

de fina. 

Actividade a ser realizada nas instalações da 

Associação. 

DE 09 a 12: ACTIVIDADES IN-

TERGERACIONAIS—MÁSCARAS 

COLORIDAS:  

Objectivo geral: Elaborar máscara em conjun-

to com as crianças. 

Objectivo especifico: Troca de experiências, 

entre as crianças e os utentes. 

Promover e desenvolver competências entre 

gerações. 

Actividade a ser realizada nas instalações da 

Associação. 

Notas  da Direcção:  

continuação da pág. 1. 

médicos e de enfermagem transforman-

do a instituição num verdadeiro hospital 

de retaguarda, mais que num lar, com 

os custos inerentes a tal facto mas sem 

as vantagens correspondentes. 

A nossa Associação, como tantas ou-

tras, acaba, assim, por reflectir os desa-

fios e problemas que se colocam actual-

mente às famílias e à sociedade, e a 

que procuramos dar resposta, em espe-

cial ao nível do trabalho prático no terre-

no. 

CALENDÁRIO DO MÊS:  

Objectivo geral: Dar a conhecer o Mês 

em que estamos. 

Objectivo especifico: Trabalhar a memo-

ria recente. Descobrir conhecimentos do 

passado. Motricidade fina. 

Actividade a ser realizada nas instala-

ções da Associação. 

DIA 13: DESFILE DAS ESCOLAS:  

Objectivo geral: Dar a conhecer as tradições 

e actividades das Instituições da Comunida-

de. 

Objectivo especifico: Incentivar os utentes 

na comemoração de datas festivas. Promo-

ver o convívio Intergeracional. 

Actividade a ser realizada nas instalações 

da Associação ou na Praça 7 de Março em 

Alhandra. 

DIA 25: BOCCIA (SÉNIOR):  

Objectivo geral: Incentivo à actividade física 

Objectivo especifico: Desenvolver a Motrici-

dade fina. 

Actividade a ser realizada nas instalações 

da Associação. 

 

DIA 16: BAILE DE CARNAVAL: 

Objectivo geral: Incentivar os utentes a co-

memorar dias festivos. 

Objectivo especifico: Promover o convívio 

entre gerações. Promover o gosto pela dan-

ça. Estimular os utentes para um corpo 

activo. 

Actividade a ser realizada nas instalações 

da Associação. 
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Assumindo que nenhum risco pode ser anula-

do, o grande objectivo preventivo será minimi-

zar a probabilidade de ocorrência de acidentes 

e garantir a redução das suas consequências.  

                



Utentes: 

Dia 05– Arménio Barreiros 

Dia 17– Maria Romana Afonso 

Dia 17– América Filipe 

Dia 18—Filomena Agostinho 

Dia 18– Judite Felismina Gomes 

 

 

Utentes: 

Dia 24—Palmira Batista 

Dia 28—Augusto Ferreira 

Dia 30—Mariana Barroca 

Aniversários em Janeiro 
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Colaboradores: 

Dia 12– Isabel Maria Rôla 

Dia 18– Filomena Bento 

 

Utentes: 

Dia 19—M. Céu Robalo 

Dia 19—Constantino Ferreira 

Dia 21– M. Conceição Belo 

Dia 23—Custódia Ferreira 

Dia 23—Leopoldina Josefa Cruz 

Parabéns a todos, muitos mais anos com saúde, são os desejos da Mesa Administrativa. 

Actividades levadas a efeito durante o Mês de Janeiro 

DE 07 a 31: RETIRAR DECORA-

ÇÕES DE NATAL: 

Foram retiradas e guardadas todas as 

peças decorativas da quadra natalícia, 

actividade levada a efeito durante este 

período.  

DIA 22: CAMINHADA SOLIDÁ-

RIA NA ZONA RIBEIRINHA 

CALENDÁRIO DO MÊS:  

Esta actividade foi realizada nas instala-

ções da Associação. 

DIA 6: DIA DE REIS: 

Tarde animada na Associação com mo-

mentos de teatro, música e canções que  

uma vez mais o Grupo de Teatro da 

CURPIFA, proporcionou aos nossos ido-

sos. A Educadora Social, D. Adélia Sarai-

va, a voluntária Dr.ª Maria de Lurdes e o 

estagiário Dr.º Hugo Brochado acompa-

nharam os 41 idosos nesta actividade 

comemorativa do Dia de Reis 2015.  

COM OS FAMILIARES: 

Porque as condições do tempo não permiti-

ram, o passeio não se realizou. Em vez 

disso organizaram-se actividades no salão 

que permitiu uma interacção maior dos nos-

sos utentes com os seus familiares. Com a 

Educadora Social D. Adélia Saraiva, os 20 

utentes e 6 familiares passaram umas boas 

horas de convívio com evidente satisfação. 

Passado e Presente da Associação 
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