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Introdução e objetivos: O processo de envelhecimento promove alterações
no desempenho cognitivo e na capacidade funcional envolvendo cuidados
pessoais básicos e atividades mais complexas, sendo que no contexto de
institucionalização esses declínios podem ser ainda maiores. O objetivo
deste estudo foi verificar a eficácia de um protocolo fisioterapêutico
associado à Imagética Motora (IM), sobre a independência funcional de
idosas institucionalizadas.

Métodos: Idosas da Associação Amparo Providência Lar das Vovozinhas de
Santa Maria-RS, foram divididas aleatoriamente em dois grupos: grupo
controle submetidas somente a alongamento (G1, n=7) e grupo de
aplicação, submetidas ao protocolo associado à IM (G2, n=7). A IM foi
realizada em primeira pessoa, onde as mesmas deviam imaginar
movimentos específicos relacionados às AVDs e após, executá-los. Ambos os
grupos realizaram seus respectivos protocolos 2 vezes por semana, durante
5 semanas. Foram previamente avaliadas e reavaliadas ao término das 5
semanas quanto à independência funcional, através do Índice de Barthel. A
análise dos resultados foi realizada intra grupos através do Teste t pareado.

Resultado: Foi possível observar um aumento estatisticamente significativo
nos valores da independência funcional em ambos os grupos ao comparar o
pré e pós aplicação do protocolo, (G1 p=0,04 e G2 p=0,01). Apesar do
aumento significativo na pontuação em ambos os grupos, após aplicação do
protocolo, não houve mudança no nível da capacidade funcional conforme
pontuação de corte, com exceção de uma paciente do G2 que aumentou o
nível de independência funcional, passando de moderadamente dependente
para ligeiramente dependente.

Discussão e conclusão: Atividades que estimulem a capacidade funcional
do idoso são de suma importância para a manutenção de sua independência
funcional. Este estudo demonstrou efeito benéfico no desempenho funcional



com a aplicação de intervenções a idosos, sendo ainda mais evidente
naqueles em que a fisioterapia foi associada a imaginar o movimento
relacionado às atividades de vida diária.
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