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INTRODUÇÃO

A Organização Mundial de Saúde define queda como o evento que leva a

pessoa inadvertidamente ao solo ou a um nível inferior (OMS, 2007).

Embora a evidência relacione frequentemente a despesa hospitalar à

ocorrência das quedas, sabe-se que, aproximadamente, 50% das quedas

em idosos acontecem dentro das suas próprias casas (EUNESE, 2003).

Em Portugal, a DGS reconhece a pertinência da implementação de

intervenções de prevenção neste âmbito no contexto comunitário,

afirmando que a introdução de programas de prevenção demonstrou

uma redução no número de quedas (DGS, 2006).



OBJETIVO

Conhecer o impacto de um plano de intervenção de reabilitação de

promoção de equilíbrio e prevenção de quedas num contexto

comunitário.



MATERIAL E MÉTODOS

Método: 

- Estudo de caso. 

- N = 51 idosos de um concelho do interior norte do país incluídos num 

projeto de promoção de equilíbrio e de prevenção de quedas.

- 4 exercícios de movimentos de olhos e cabeça na posição sentado; 

- 4 exercícios de movimento de corpo na posição sentado;

- 6 exercícios na posição de pé;

- 15 Repetições em cada semana;

- Plano implementado com periodicidade semanal ao longo de 1 ano.

Material:

- Escala de Tinnetti

- Score máximo de 28 pontos

- Equilíbrio estático cadeira (Equilíbrio) – score máximo de 16 pontos

- Equilíbrio dinâmico marcha (Marcha) – score máximo de 12 pontos



RESULTADOS

Quadro 1 – Caraterísticas da Amostra

Caraterísticas Valor

Sexo Feminino 76,5%

Masculino
23,5%

Idade (Média) 73,82 anos

(Mínimo)
59,00 anos

(Máximo)
95,00 anos



RESULTADOS

Quadro 2 – Resultados obtidos com Escala de Tinnetti (antes e após 
intervenção)

Marcha (antes da 

intervenção)

•Média = 8,49

•Min. = 0,00

•Max. = 0,00

•D. Padrão = 3,38

Marcha (após 

intervenção)

•Média = 9,84

•Min. = 2,00

•Max. = 12,00

•D. Padrão = 3,00

Equilíbrio (antes da 

intervenção)

•Média = 9,96

•Min. = 4,00

•Max. = 14,00

•D. Padrão = 2,58

Equilíbrio (após 

intervenção)

•Média = 11,64

•Min. = 6,00

•Max. = 14,00

•D. Padrão = 2,61

Total (antes da 

intervenção)

•Média = 18,45

•Min. = 5,00

•Max. =26,00

•D. Padrão = 5,49

Total (após 

intervenção)

•Média = 21,49

•Min. = 9,00

•Max. = 26,00

•D. Padrão = 5,26



CONCLUSÃO

Sugere-se a implementação do mesmo programa em amostras maiores.

A implementação de planos de intervenção de reabilitação de promoção

de equilíbrio em contexto comunitário poderá ser muito importante na

prevenção de quedas e nas complicações que poderão surgir associadas.

Conclui-se que o programa desenhado revelou-se eficaz na promoção do

equilíbrio e da marcha em idosos inseridos num contexto comunitário.

Foram notórios aumentos nos scores médios nas sub-escalas marcha e

equilíbrio, assim como no score médio total da escala de tinnetti.
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