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Apresentar o programa de exercícios para a promoção do equilíbrio em pessoas idosas institucionalizados numa Revisão integrativa da literatura realizada através de pesquisa em base de dados eletrónica EBSCOhost (publicações nos

Unidade de Internamento de Longa Duração, implementado pelo enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação. últimos 10 anos), e levantamento bibliográfico de literatura empírica e teórica disponível. Análise de resultados qualitativa.

Envelhecer faz parte da condição humana. Durante este processo, o corpo sofre transformações que resultam na perda de capacidades, entre as quais se salienta a alteração do equilíbrio postural. A diminuição do equilíbrio favorece as quedas, sendo

considerado um dos principais fatores que limitam a vida do idoso (1). Garcia et al (2016) realçam a importância que o exercício físico assume perante as alterações fisiológicas, psicológicas, físicas e sociais do idoso. Diversos estudos comprovam

que, através da realização de treinos de equilíbrio e de força muscular, há redução do número de quedas, tal como o estudo de Barban et al (2017) que destacam que o trabalho de equilíbrio eficiente e com intensidade proporciona diversos benefícios,

diminuindo a prevalência de quedas na terceira idade (2). Conscientes desta realidade, foi implementado um programa de exercícios na Unidade de Internamento de Longa Duração Atalaia Living Care, com o intuito de promover o equilíbrio e, por

consequente, diminuir o risco de quedas dos clientes lá institucionalizados. Uma Unidade de Internamento Longa Duração tem como objetivo reabilitar e evitar a deterioração física dos clientes, prevenindo a sua dependência funcional. Neste

contexto, é importante focarmo-nos no idoso e percebermos as suas especificidades, uma vez que as limitações que vão advindo do envelhecimento têm de ser combatidas e alvo da intervenção do enfermeiro especialista em enfermagem de

reabilitação.

Após consulta de vários autores, optou-se por um programa de exercícios baseado no estudo de Costa et al (2009) (3). O programa de exercícios foi adaptado à situação clínica dos nossos clientes, às suas particularidades (resistência, equilíbrio,

flexibilidade e força) e aos recursos disponíveis na unidade. De seguida, foi aplicada a escala de Berg aos 18 clientes selecionados (Abril 2019), de modo a determinar a condição de equilíbrio e o risco de queda dos idosos, e planeada a reavaliação

após 12 meses de execução do programa. Os clientes cumprem o circuito em sessões semanais de 45 minutos; nos restantes dias efetuam exercícios de flexibilidade, resistência e coordenação, estimulação cognitiva, dual task, treino de força e dança

sénior. O programa de promoção de equilíbrio é constituído pelos seguintes exercícios (Figura 1): alcance multidirecional (A); treino de equilíbrio dinâmico com recurso a bola de pilates (B); marcha de frente com passadas progressivamente mais

distantes (C); marcha com passadas laterais com distâncias variadas (D); bola na cesta com distâncias variadas (E); marcha com estreitamento da base em trajeto circunferencial (F); acertar no alvo de costas (G); andar em passadas laterais no

corredor (H); subir e descer escadas (I); erguer-se com recurso ao espaldar (J); exercício com apoio unipodal (K); andar em linha reta para frente e para trás (L); marcha atrás com apoio terço anterior dos pés; marcha de frente com pernas cruzadas

com apoio total dos pés e marcha de calcanhares de costas.

FIGURA 1 – Programa de promoção de

equilíbrio implementado

CONCLUSÃO

A participação de pessoas idosas em programas de exercício físico regular é essencial, pois pode contribuir para o aumento da capacidade funcional e diminuição da morbilidade, permitindo um aumento significativo do tempo no qual mantêm um

estilo de vida mais independente. Os idosos são pessoas com características intrínsecas que os tornam únicos, pois apresentam défices provocados pelo envelhecimento que devem ser foco de atenção dos enfermeiros especialistas em enfermagem de

reabilitação (4). Como tal, desempenhamos um papel importante na implementação de programas combinados de exercícios específicos para a promoção do equilíbrio acompanhados de treino de força muscular, uma vez que demonstram benefícios

comprovados na prevenção de quedas no idoso. No sentido de avaliar a eficácia do programa de exercícios apresentado, foi aplicada a escala de Berg após 6 meses de execução, verificando-se melhorias significativas nalguns itens da escala.

Concordamos com os vários autores que defendem a continuidade do exercício físico e dos programas de treino de equilíbrio e estamos conscientes de que, na ausência destes, o risco de queda nos idosos aumenta substancialmente (5).
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