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Introducao: Envelhecer é um processo dinâmico e progressivo que limita gradativamente a capacidade do Sistema Nervoso Central em
repassar sinais vestibulares, visuais e proprioceptivos, responsáveis pela manutenção do equilíbrio corporal. Com o aumento da
longevidade, torna-se prioridade para os órgãos públicos desenvolver estratégias que mantenham independência e funcionalidade desta
população.

Objetivos: Existem fortes evidências de que as intervenções com exercícios multicomponentes, que incluam força, resistência e treino de
equilíbrio, reduzam o desequilíbrio e consequentemente o risco de quedas em idosos, assim, o objetivo deste trabalho é avaliar o
equilíbrio em idosos após um protocolo de exercícios de fisioterapia.

Método: Ensaio clínico aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob número CAAE: 56341116.0.0000.5571, realizado com
indivíduos idosos atendidos em uma Unidade Básica de Saúde de um município da Serra Gaúcha. Inicialmente foi aplicado um
questionário para definição do perfil populacional, e antes e após a intervenção, foram realizados os testes Timed Up and Go (TUG) e o
Teste de Alcance Funcional (TAF), onde avalia-se respectivamente o nível de mobilidade do indivíduo e seu risco de queda, além de seu
alcance funcional e margem de estabilidade. Ao término do questionário de seleção e dos testes TUG e TAF deu-se início à aplicação do
protocolo de fisioterapia neurofuncional durante o período de 15 semanas, com frequência de duas vezes por semana totalizando,
portanto, 30 sessões com duração de 20 minutos cada. Os dados foram analisados através do teste t-student, com nível de significância
p<0,05.

Resultados: Participaram 16 idosos, sendo 75% mulheres, com idades que variaram de 60 a 83 anos. A avaliação evidenciou diferença
estatisticamente significativa para os resultados dos testes. Considerando-se o teste TUG, os dados iniciais e finais obtiveram médias de
1634,75±403,18 e 1191,13±324,85 segundos, sendo o valor p=0,0008, já no caso do teste TAF os dados iniciais e finais obtiveram
médias de 95,69±9,81 e 106,31±8,90 segundos, sendo p=0,001. Ainda, foi verificada a relação de melhora entre homens e mulheres. O
resultado não significativo mostrou que a intervenção realizada foi efetiva em ambos os sexos, não havendo diferença de ganho entre os
gêneros.

Conclusão: Intervenções com exercícios multicomponentes melhoram o equilíbrio e diminuem o risco de quedas de idosos. Fica, dessa
forma, evidente a necessidade de ampliar a implementação de intervenções eficazes com esta população, garantindo assim que os
mesmos vivam de forma mais independente e funcional."


	Fisioterapia, equilíbrio e risco de queda em idosos.

