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Resumo: O objetivo desse trabalho é esboçar o 

projeto de um equipamento que possa impedir ou 

reduzir a ocorrência e a severidade de quedas dentro de 

ambientes domiciliares. 

 

1. Introdução 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou, 

em 2015, estudos demonstrando que a quantidade de 

habitantes com mais de 60 anos terá um crescimento 

acima de 100% até 2050, atingindo valores próximos de 

2 bilhões de idosos.  

A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 

(SBGG) classifica cronologicamente como idosos as 

pessoas com mais de 65 anos em países desenvolvidos, 

e com mais de 60 anos nos países em desenvolvimento 

[1].  

Com o avanço da idade alguns problemas começam 

a surgir com maior frequência. Dados do instituto de 

pesquisa Qualibest indicam que, para 77% dos 

brasileiros, o maior temor sobre a velhice são os 

problemas de saúde, seguidos por memória fraca e 

solidão. 

Aproximadamente 33% das pessoas acima dos 60 

anos caem ao menos uma vez dentro do período de um 

ano, valor que sobe para 37% quando os indivíduos 

atingem os 70 anos de idade. A frequência de quedas 

aumenta progressivamente com o passar dos anos e, em 

alguns casos, o mesmo indivíduo chega a cair até 7 

vezes em um intervalo de 12 meses. 

             Figura 1 - Incidência de quedas 

As quedas estão entre os principais motivos 

causadores de problemas físicos graves em pessoas 

adultas. Mesmo que sua ocorrência não tenha como 

consequência a morte, as sequelas são inevitáveis e, na 

maioria dos casos, transformam por completo a vida dos 

indivíduos. 

As complicações mais comuns após as quedas são 

fraturas nas pernas, que ocorrem em cerca de 40% das 

vezes, seguidas por problemas nos pulsos e nos quadris 

[2]. Dados apontam que a cada 1000 entradas em 

hospitais, de 3 a 5 acontecem devido a quedas, e em até 

44% dos casos os danos podem ser graves.  

Figura 2 – Principais complicações das quedas 

 

2. Metodologia 
O desenvolvimento desse projeto tem como 

estratégia estudar os principais causadores de quedas 

dentro das residências, juntamente com suas principais 

consequências. Também estão sendo mapeados e 

estudados equipamentos já existentes na indústria e que 

são utilizados como auxílio para idosos ou indivíduos 

com algum tipo de limitação motora. Segundo um dos 

autores [3], a tecnologia pode tornar as coisas mais 

fáceis para aqueles que não possuem nenhum tipo de 

limitação, enquanto que as torna possíveis para quem 

tem. 

3. Resultados 
Através de inúmeras pesquisas foi verificado que as 

lesões com maior gravidade ocorrem nas pernas e 

quadris, sendo que nesses casos é necessária uma 

recuperação longa e, em alguns casos, com sequelas 

irreparáveis. 

Também há casos em que a lesão ocorre antes 

mesmo da queda e, em diversas vezes, por motivos não 

relacionados diretamente com o ambiente onde se vive. 

Deste modo o projeto segue visando elaborar um 

equipamento que possa reduzir a ocorrência ou a 

intensidade das quedas, sendo capaz de amenizar ou até 

mesmo impedir a ocorrência de lesões.  
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