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Dados coletados pela Secretária da Saúde apresentam que a recuperação pós-fratura
em idosos  é  lenta,  sendo  muitas  vezes  indispensável  um longo  período  de  imobilização,
podendo, inclusive, ser necessária a realização de procedimentos cirúrgicos em decorrência
dessas quedas. Mais de um terço das pessoas idosas sofrem pelo menos uma queda ao ano.
Aquelas que caem mais de uma vez têm cerca de três vezes mais chance de cair novamente e
as lesões decorrentes desses acidentes geram significativas limitações físicas e psicológicas.

De acordo com o Ministério da Saúde, 59% por cento das quedas ocorrem dentro do
ambiente  domiciliar  destas  pessoas.  Isso  se  justifica  uma vez  que  este  é  local  onde elas
desenvolvem a maior parte das suas atividades cotidianas e com o avanço da idade, surgem
algumas complicações visuais e motoras, que trazem limitações em suas atividades rotineiras.

Os custos relacionados ao tratamento e recuperação dos idosos são substanciais e
tendem a aumentar nas próximas décadas em razão do crescimento da população idosa no
Brasil. Foi apresentado relatório do Encontro Técnico sobre Prevenção das Quedas na Velhice
da  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS),  em  que  foi  discutida  a  necessidade  de
desenvolvimento de programas e políticas públicas de prevenção de quedas.

O programa casa segura, é importante não somente para a população idosa de baixa
renda mas também para os deficientes físicos em situação de vulnerabilidade econômica, que
igualmente necessitam de auxílio para implementar adaptações em seu ambiente domiciliar. O
projeto de lei se justifica diante da importância de se efetuarem melhorias no interior dessas
residências, propiciando bem-estar, autonomia e independência funcional para essas pessoas,
que muitas vezes não possuem rede de apoio.
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