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Martins HO. Controle postural e o medo de cair em idosos e o papel de um 
programa de prevenção de quedas [dissertação]. São Paulo: Centro 
Universitário Adventista de São Paulo; 2016. 

 

RESUMO 

O envelhecimento pode diminuir o controle postural e gerar quedas em idosos, no 
entanto, programas de prevenção podem ser benéficos. Os objetivos deste estudo 
foram identificar e avaliar o risco de queda e verificar o impacto de um programa de 
exercícios físicos sobre o controle postural e o medo de cair de idosos portadores de 
comorbidades do aparelho osteoarticular. Realizado em duas fases, o estudo foi 
transversal observacional na primeira fase, seguido de um estudo clínico 
prospectivo. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro Universitário 
Adventista de São Paulo (UNASP-SP). Na primeira etapa, uma amostra de 105 
indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os sexos, foi recrutada 
no momento em que passavam por triagem na Policlínica Universitária do UNASP-
SP, para o atendimento de suas comorbidades do aparelho osteoarticular. Não 
participaram do estudo aqueles que apresentavam: acuidade auditiva que 
impossibilitasse o voluntário de ouvir comandos de voz; incontinência fecal ou 
uretral; feridas abertas e/ou doenças cutâneas contagiosas; instabilidade 
hemodinâmica; insuficiência cardíaca grave e/ou dispneia aos mínimos esforços; 
sob o efeito do uso de medicamentos psicotrópicos. Os 105 voluntários (67±6,43 
anos) foram submetidos às avaliações: Timed Up and Go (TUG); Teste de apoio 
Unipodal; Berg Balance Test; e a Escala Internacional de Eficácia de Quedas (FES-
I).  Na segunda etapa foram selecionados e convidados a participar de um programa 
terapêutico os que apresentavam fragilidade e risco de queda. Portanto, os critérios 
de inclusão desta etapa foram: história de queda nos últimos 12 meses; ser portador 
de uma ou mais doenças crônicas; fazer uso contínuo de duas ou mais medicações; 
ter realizado o teste “Timed Up and Go” (TUG) em tempo superior a 10 segundos. O 
programa de prevenção de quedas consistiu em duas sessões de orientação sobre 
prevenção dos riscos de quedas e 10 sessões de exercícios físicos multissensoriais. 
Após o programa os voluntários realizaram os mesmos testes e avaliações da 
primeira fase. Os dados foram analisados com ajuda do pacote estatístico Graphy 
Pad In Stat. Para verificação das possíveis correlações entre idade, número de 
quedas, os testes clínicos e a Escala do Medo de cair, foram realizadas as 
correlações de Pearson. Para comparar o grupo antes e após a intervenção, foram 
usados os testes t de Student ou Wilcoxon de acordo com as características dos 
dados. Em todos os casos, valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente 
significantes. A maior correlação entre os testes e questionário aplicado foi a do 
FES-I X Berg (r=-0,41, p<0,0001). Dos 28 idosos que aderiram o grupo, 24 
participaram de todas as sessões.  Reavaliados após a conclusão do programa, os 
idosos apresentaram melhoras significantes nos testes: TUG (de 13,06±2,43 para 
8,71±0,84 segundos); Apoio Unipodal com Olhos abertos (de 6,83±3,92 para 
22,27±8,46 segundos); Apoio Unipodal com Olhos fechados (de 3,04±1,7 para 
7,83±6,07 segundos); Escala de Berg (de 46±6,17 para 55,08±1,66 pontos) e para a 
FES-I (de 25,83±7,26 para 17,16±1,30 pontos). Conclui-se que 39% da amostra 
avaliada apresentou risco de quedas, quando avaliados pelo TUG. Também se pode 
concluir que o programa de intervenção para prevenção de quedas, proporcionou 
melhoras no controle postural, bem como sobre o medo de cair destes idosos. 
Palavras chaves: idoso, equilíbrio postural, medo de cair e exercícios físicos. 
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Martins HO. Postural control and the fear of falling in elderly assisted and the 
role of a falls prevention program [dissertation]. Sao Paulo: Adventist 
University Center of Sao Paulo; 2016. 

 

ABSTRACT 

 
The aging can reduce the posture control and generate falls in the elderly, however, 
prevention programs may be beneficial. The objectives of this study were to identify 
and assess the risk of falling and verify the impact of an exercise program on 
postural control and fear of falling in elderly patients with comorbidities osteoarticular 
apparatus. Conducted in two phases, the study was observational cross in the first 
phase, followed by a prospective clinical study. The study was approved by the 
Ethics Committee Adventist University Center of São Paulo (UNASP-SP). In the first 
stage of the study, a sample of 105 individuals aged over 60 years of both sexes 
were recruited when they passed screening at the University Polyclinic of UNASP-
SP, for the care of their comorbidities osteoarticular apparatus. Not participated in the 
study those with: hearing acuity that prevented the volunteer hear voice commands; 
fecal incontinence or urethral; open wounds and / or infectious skin diseases; 
hemodynamic instability; severe heart failure and / or dyspnea on exertion; under the 
effect of the use of psychotropic medications. The 105 volunteers (67 ± 6.43 years) 
were subjected to evaluations: Timed Up and Go (TUG); Unipodal support test; Berg 
Balance Test; and the Falls Efficacy Scale International (FES-I). In the second stage 
were selected and invited to participate in a therapeutic program those with fragility 
and risk of falling. Therefore, the inclusion criteria of this stage were: history of falls in 
the last 12 months; be in possession of one or more chronic diseases; make 
continuous use of two or more drugs; have conducted the test "Timed Up and Go" 
(TUG) for longer than 10 seconds. The fall prevention program consisted of two 
sessions of guidance on risk prevention of falls and 10 sessions of multisensory 
exercise. After the program the volunteers performed the same tests and the first 
stage evaluation. Data were analyzed with the help of statistical package Graphy Pad 
In Stat. To verify possible correlations between age, number of falls, clinical trials and 
falling Fear Scale was made Pearson correlation. To compare the group before and 
after surgery were used the Student t test or Wilcoxon according to the 
characteristics of the data. In all cases, P values <0.05 were considered statistically 
significant. The highest correlation between the tests and questionnaire was the 
FES-I X Berg (r = -0.41, p <0.0001). Of the 28 seniors who joined the group, 24 
participated in all sessions. Reevaluated after completion of the program, the elderly 
showed significant improvements in tests: TUG (13.06 ± 2.43 to 8.71 ± 0.84 
seconds); Unipodal with open eyes (6.83 ± 3.92 to 22.27 ± 8.46 seconds); One foot 
with closed eyes (3.04 ± 1.7 to 7.83 ± 6.07 seconds); Berg scale (46 ± 6.17 to 55.08 
± 1.66 points) and FES-I (from 25.83 ± 7.26 to 17.16 ± 1.30 points). It is concluded 
from the results that 39% of the study sample presented risk of falls when assessed 
by TUG. It can also be concluded that the intervention program for the prevention of 
falls, provided improvements in postural control, as well as the fear of falling of these 
seniors. 
 
Key words: elderly, postural balance, fear of falling and exercise. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento da população é uma realidade mundial e projeções 

apontam que no ano de 2050 existirão cerca de 2 bilhões de pessoas com 60 anos 

ou mais, representando 22% da população (WHO, 2010). 

Atualmente, o envelhecimento populacional observado em todos os 

continentes está progredindo mais acelerado nos países em desenvolvimento, 

quando comparado com países desenvolvidos (WHO, 2012). Dentre os países em 

desenvolvimento, o Brasil tem se destacado devido o agudo e crescente processo 

de envelhecimento de sua população (KILSZTAJN et al, 2003; BRITO, 2007; 

VASCONCELOS; GOMES, 2012). 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstram 

que nas últimas décadas, o número de indivíduos com 60 anos ou mais dobrou, 

passando de 10,7 milhões em 1991, para 23,5 milhões em 2011. Estimativas 

projetam que em 2050 a população de idosos seja de aproximadamente 64 milhões, 

representando 30% dos brasileiros (IBGE, 2011). 

Com o número e a proporção de indivíduos idosos aumentando em uma 

escala cada vez maior do que em qualquer outra faixa etária, as mudanças ocorridas 

no perfil demográfico da população brasileira estão diretamente relacionadas com o 

aumento das comorbidades incapacitantes, que afetam a funcionalidade dos idosos 

e dificultam o desempenho independente das atividades cotidianas, propiciando 

maior ocorrência de quedas (PARREIRA et al., 2010). 

A queda é um agravo que apresenta elevada incidência na população idosa 

brasileira, gerando aumento da demanda dos serviços de saúde. Portanto, os 

desafios associados à queda e a suas consequências tem despertando a 

preocupação de pesquisadores e governo (VERAS, 2009; DATASUS, 2012). 
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1.1 O ENVELHECIMENTO E O RISCO DE QUEDA 

  

Com o envelhecimento natural, também denominado senescência, mudanças 

ocorrem em todos os órgãos e sistemas do corpo provocando diminuição gradual da 

reserva funcional dos indivíduos. Assim, o idoso se torna mais vulnerável a 

quaisquer estímulos sejam eles traumáticos, infecciosos ou psicológicos, e as 

doenças podem ser desencadeadas mais facilmente (FABRE et al., 2010). 

Embora não seja uma consequência inevitável do envelhecimento, a queda 

pode ser um evento sentinela, que sinaliza o início do declínio da capacidade 

funcional ou instalação de uma nova doença (PERRACINI; FLÓ; GUERRA, 2011). 

A queda possui etiologia multifatorial complexa e ocorre de uma forma geral, 

pela combinação de fatores intrínsecos (idade avançada; déficit cognitivo; fraqueza 

muscular; imobilidade; hipotensão postural; deficiência visual e do sistema 

vestibular; anormalidades da marcha e do equilíbrio; baixa aptidão física; fraqueza 

muscular de membros inferiores (MMII); Doença de Parkinson; polifarmárcia; e uso 

de sedativos, hipnóticos e ansiolíticos) e extrínsecos (relacionados aos 

comportamentos e atividades do indivíduo, e do seu meio ambiente) (GUCCIONE et 

al., 2013). 

Associadas a elevados índices de morbimortalidade e considerada um 

problema de saúde pública mundial, com relevância epidemiológica, social e 

econômica, as quedas e suas consequências constituem um evento comum e 

devastador em idosos (SALZMAN, 2010; PARREIRA et al., 2013). 

A incidência de quedas aumenta consideravelmente após a sexta década de 

vida e um em cada três idosos cai pelo menos uma vez ao ano (PERRACINI; 

RAMOS, 2002; TINETTI, 2003; STURNIEKS et al., 2013). Quanto maior a idade, 

maior a chance sofrer quedas e são mais frequentes nas mulheres do que nos 

homens, da mesma faixa etária (ABREU; CALDAS, 2008).  

As quedas estão diretamente relacionadas à ocorrência de fraturas, em 

especial as de quadril, com maior incidência no sexo feminino (FABRÍCIO; 

RODRIGUES; COSTA JÚNIOR, 2004; MESQUITA, 2009). As fraturas decorrentes 

de quedas acidentais são responsáveis por aproximadamente 70% das mortes em 

pessoas acima de 65 anos (FULLER, 2000). Considerando os indivíduos que vivem 

em instituições de longa permanência, as fraturas podem ter um impacto 

permanente na vida destes idosos (SOUZA et al, 2013). 
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As consequências das quedas são múltiplas e repercutem diretamente sobre 

a funcionalidade do idoso (DUARTE, 2005). O trauma provoca efeitos psicológicos 

negativos nos idosos e costuma gerar o medo de cair de novo, comprometendo de 

forma significativa sua qualidade de vida (THRANE; JOAKIMSEN; THORNQUIST, 

2007; TARRIDE et al., 2016). 

Em função da alta frequência de complicações, as quedas resultam em alto 

custo aos sistemas de saúde, pois causam impactos significativos no tratamento e 

reabilitação. As internações hospitalares são mais frequentes e o tempo de 

ocupação do leito é maior quando comparado a outras faixas etárias (VERAS, 2009, 

BENNETT; SCARBOROUGH; VASLEF, 2010; MCLEAN; DAY; DALTON, 2015). 

Em 2000, nos EUA, as quedas foram responsáveis por gastos da ordem de 

US$ 19,3 bilhões, considerando os custos provocados por lesões fatais (US$ 0,2 

bilhões) e não fatais (US$ 19,1 bilhões). Desse total, US$ 12 bilhões foram gastos 

com internações o que representou 63%. Das lesões não fatais, as fraturas 

somaram 35%, entretanto, representaram 61% dos custos (STEVENS et al., 2006). 

No Brasil, em 2011, as causas externas (acidentes e violência) geraram 

929.893 internações hospitalares pagas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e 

custaram aos cofres públicos R$ 1,02 bilhão. Do total de internações, as quedas 

apresentaram o índice mais elevado (38,4%) e os indivíduos com 60 anos ou mais, 

constituíram a faixa etária de maior prevalência (76,7 por 10 mil habitantes). 

Analisando as causas que geraram as quedas, as quedas acidentais (49,8%), 

seguida das quedas da própria altura (34,4%) foram as mais frequentes (DATASUS, 

2012). 
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1.2 O EXERCÍCIO FÍSICO E A PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS 

FRAGILIZADOS 

 

No âmbito da saúde, a manutenção das capacidades funcionais, orgânicas e 

cognitivas depende de um conjunto de hábitos e práticas saudáveis que devem ser 

adotados pelo indivíduo no decorrer da vida. Nesse sentido, a atividade física 

adotada como hábito, durante a fase de desenvolvimento humano, está 

intrinsecamente ligada com uma velhice saudável (BORGES et al., 2008; SILVA et 

al., 2011).  

Em qualquer faixa etária, inclusive nas mais avançadas, manter uma rotina 

diária de exercício físico como corrida, ginástica, hidroginástica, musculação, ou 

qualquer outra modalidade, além de combater o sedentarismo e previr doenças, atua 

como fator de melhoria da saúde global, proporcionando inúmeros benefícios, tais 

como, diminuição da gordura corporal (TRIBESS; VIRTUOSO, 2005), melhora da 

circulação e capacidade pulmonar (VECCHIA et al., 2005), diminuição da ansiedade 

e melhora no tempo de sono, maior disposição e autoestima (SILVA; MATSUURA, 

2002; SILVA et al., 2011). 

A prática regular de atividade física reflete positivamente na saúde e na 

qualidade de vida de idosos, através de benefícios fisiológicos, psicológicos e no 

controle do sobrepeso e da obesidade. Matsudo (2004) apresenta uma relação de 

efeitos benéficos nesses três aspectos, conforme demonstrado na figura 1. 

 

Figura 1. Benefícios fisiológicos, psicológicos e no controle de sobrepeso e 

obesidade decorrentes da prática regular da atividade física. 

 

Fonte: Litvoc, Brito, 2004. 
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Evidências apontam que a prática regular, controlada e adequada de 

exercícios físicos é capaz de diminuir ou prevenir o risco de quedas em indivíduos 

idosos (PEDRINELLI; GARCEZ-LEME; NOBRE, 2009; CUNHA et al, 2009; 

CONSTANTINI; PADOIN et al., 2010; ALMEIDA; PORTELA, 2011). 

Segundo Kayser et al. (2013), idosos considerados saudáveis, residentes em 

comunidades e que praticam atividade física apresentam melhores resultados de 

mobilidade e, consequentemente, menor risco de queda, quando comparados a 

idosos que não praticam atividade física regularmente.  

A falta do hábito de realizar atividade física contribui ainda mais para a 

propensão de quedas, por acelerar o processo de envelhecimento que gera declínio 

funcional, em parte, atribuídas às alterações musculoesqueléticas e dos sistemas 

sensoriais (visual, vestibular e somatossensorial) que podem levar à diminuição do 

controle postural (BULAT et al., 2007). 

Paralelamente a isso, para Souza et al. (2013), idosos moradores de 

instituições de longa permanência são ainda mais vulneráveis a apresentar 

fragilidade, declínio funcional e alterações nos sistemas sensoriais e proprioceptivos, 

quando comparados a idosos não institucionalizados. Os idosos que residem na 

comunidade são mais rápidos do que os institucionalizados e, portanto, apresentam 

menor risco de queda. 

Arantes et al. (2009), após uma revisão sistemática, relataram existir poucas 

evidências sobre os efeitos de intervenções ou prevenção em idosos frágeis que 

vivem na comunidade, fator relacionado ao pequeno número de estudos 

encontrados e da falta de padrão na classificação da síndrome de fragilidade. 

Destacaram que foi possível encontrar concordância em relação ao ganho de força 

muscular, equilíbrio e capacidade funcional, entretanto, não foi possível eleger um 

programa de tratamento que fosse eficiente em impedir ou reverter à progressão da 

síndrome de fragilidade. 

Recentemente, de Labra et al. (2015) realizou uma revisão sistemática sobre 

os efeitos das intervenções de exercícios físicos em idosos frágeis, analisando 

ensaios clínicos randomizados, e encontraram nove estudos, sendo apenas um com 

indivíduos idosos brasileiros. A evidência apontou que o treino físico realizado em 

indivíduos idosos frágeis apresentou resultados positivos em vários aspectos da 

função física, especialmente na capacidade funcional. Porém, mais uma vez, não foi 

possível verificar ou eleger um programa de exercícios ideal e os autores sugerem 
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que novos estudos sejam realizados sobre esse tema a fim de determinar um 

programa de exercícios mais favorável.   

Apesar de não haver um consenso em sua definição, a fragilidade pode ser 

descrita como uma síndrome clínica de natureza biológica e multifatorial, decorrente 

da diminuição das reservas dos sistemas fisiológicos e da falta de resistência aos 

fatores estressores (RUNGE; HUNTER, 2006).  

Na prática clínica, a fragilidade é um termo utilizado para indicar idosos 

vulneráveis que apresentam risco aumentado de resultados negativos de saúde, 

observado na ocorrência de vários processos patológicos diferentes, tais como, 

múltiplas comorbidades, fraturas de quadril, imobilidade, incapacidade e morte 

(ABELLAN et al., 2008). 

Segundo Runge e Hunter (2006), as ações clínicas de prevenção da 

síndrome de fragilidade precisam ser realizadas antes da ocorrência de deficiência 

ou instalação de doença, destacando a importância da identificação precoce dessa 

síndrome em indivíduos idosos vulneráveis. 

Um programa denominado Unidade de Queda é aplicado em idosos 

fragilizados atendidos em um hospital universitário da cidade de Terrassa/Barcelona, 

na Espanha. Os participantes são atendidos por equipe multiprofissional capacitada, 

em atendimentos individualizados. As ações são constituídas de orientações 

preventivas para queda, da revisão dos fatores de riscos intrínsecos e extrínsecos e 

de um programa de exercícios físicos. (BATTISTELLA; ALFIERI, 2011). Segundo 

Alfieri et al. (2012), esse programa tem proporcionado melhorias em algumas 

condições de equilíbrio postural de idosos fragilizados. 

Sendo assim, a identificação da síndrome de fragilidade e a gestão do risco 

de quedas em indivíduos idosos representam uma área emergente e tem 

despertado o interesse crescente de pesquisadores e profissionais de saúde de 

diversas áreas do conhecimento. Existe uma lacuna na literatura brasileira de 

estudos que analisem os benefícios do exercício físico na prevenção de quedas em 

idosos fragilizados ou com risco de fragilização. 

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNaPS) propõe que os serviços 

de saúde devem priorizar ações específicas de prevenção e promoção de saúde da 

população idosa, destacando a importância da adoção de práticas corporais e 

atividade física (BRASIL, 2015). Na prática profissional, observa-se que a maioria 
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dos serviços de saúde, públicos ou privados, não está preparada para o atendimento 

de idosos com foco nas ações preventivas e de promoção da saúde. 

Dado esse contexto, o estudo se justifica pela necessidade de fomentar ações 

de proteção e promoção da saúde de idosos brasileiros, fragilizados ou com risco de 

fragilização, e da necessidade de se verificar o efeito de programas de treinamento 

utilizados na prática clínica. Portanto, a implantação de um programa de exercícios 

físicos para idosos com risco de quedas atendidos em um serviço de reabilitação, 

mais que desejável, torna-se necessário. 
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2 OBJETIVO 

  

O objetivo desse estudo foi o de verificar e analisar os efeitos produzidos por 

um programa de 10 sessões de exercícios físicos multissensoriais, na prevenção de 

quedas de idosos frágeis, atendidos em um serviço de reabilitação fisioterapêutica. 

 

 

2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Identificar o risco de quedas e avaliar as relações entre a idade, medo de cair, 

controle postural em indivíduos idosos, portadores de comorbidades do aparelho 

osteoarticular, e atendidos em uma Policlínica Universitária da cidade de São Paulo. 
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3 MÉTODO 

 

3.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo atendeu aos requisitos propostos pela Resolução Nº 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). O projeto foi encaminhado e aprovado pelo 

Comitê de Ética do Centro Universitário Adventista de São Paulo sob o no 1.212.356 

(Anexo 1). Os voluntários que participaram da pesquisa assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido, autorizando o uso dos seus dados para esta 

pesquisa (Anexo 2). 

 

3.2 TIPO DE ESTUDO 

 

O estudo foi composto por duas etapas. Na primeira, trata-se de um estudo 

transversal observacional e a na segunda de um estudo clínico prospectivo. 

 

3.3 LOCAL DO ESTUDO 

  

O estudo foi conduzido na Policlínica Universitária do Centro Universitário 

Adventista de São Paulo, campus São Paulo (UNASP-SP), localizado na região sul 

do município de São Paulo. O serviço, conveniado ao Sistema Único de Saúde 

(SUS), é referência nos tratamentos de fisioterapia e psicoterapia para o Distrito do 

Capão Redondo. A agenda deste serviço é regulada e supervisionada pela 

Supervisão Técnica de Saúde do Campo Limpo (STSCL), braço administrativo na 

região, da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (SMS-SP). 

 

3.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Na primeira etapa do estudo, uma amostra de 105 voluntários foi selecionada 

entre os meses de outubro de 2015 a janeiro de 2016, recrutados no momento em 

que passavam por triagem na Policlínica, de acordo com a conveniência dos 

pesquisadores. 
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As Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Distrito do Capão Redondo realizam 

o agendamento da triagem, via sistema informatizado da SMS-SP, na Policlínica e 

encaminham os pacientes que necessitam de tratamento fisioterapêutico e 

psicoterapêutico para serem avaliados. Entretanto, à demanda de pacientes é maior 

do que a capacidade de atendimento do serviço, e por isso, a Policlínica instituiu a 

triagem, como forma de entrada dos pacientes nas diferentes áreas de tratamento 

que são oferecidas pelo serviço. Na ocasião da triagem, o usuário é atendido por um 

fisioterapeuta que avalia o caso conforme o motivo de encaminhamento, realizado 

por um profissional médico, da UBS. Nesse processo, que respeita os princípios da 

equidade, o objetivo principal é potencializar os recursos disponíveis, oferecendo ao 

paciente o melhor tratamento. Os pacientes não contemplados com a vaga, no 

momento da triagem, são inseridos em uma fila de espera, de vagas 

remanescentes, oriundas principalmente do absenteísmo ou abandono. 

Portanto, os voluntários dessa pesquisa foram indivíduos portadores de 

alguma comorbidade do aparelho osteoarticular e que estavam iniciando tratamento 

fisioterapêutico ou que estavam aguardando o início do tratamento. 

Como critérios de inclusão da pesquisa foram considerados os seguintes 

aspectos: 

 Indivíduos de ambos os sexos; 

 Possuir 60 anos ou mais; 

 Apresentar marcha independente; 

 Ausência de contraindicação médica para prática de atividade física; 

 Ter assinado o termo de consentimento livre e esclarecido.  

Foram excluídos do estudo, indivíduos que apresentassem alguma das 

seguintes restrições: 

 Acuidade auditiva extremamente diminuída que impossibilitasse ou 

dificultasse o voluntário de ouvir comandos de voz; 

 Incontinência fecal ou uretral; 

 Feridas abertas e/ou doenças cutâneas contagiosas; 

 Instabilidade hemodinâmica (pressão arterial não controlada); 

 Insuficiência cardíaca grave e/ou dispneia aos mínimos esforços; 

 Estar fazendo uso de medicamentos psicotrópicos (sedativos, 

hipnóticos e/ou ansiolíticos),  
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 Não possuir condições de deambular sozinho. 

Para o melhor conhecimento do estado geral de saúde dos voluntários e dos 

sinais de fragilidade, foram incluídas perguntas que elucidassem aspectos do 

histórico de saúde, no instrumento de coleta de dados. 

Os 105 voluntários, foram submetidos às avaliações compostas pelos 

seguintes testes: Timed Up and Go (TUG); Teste de apoio Unipodal; Berg Balance 

Test; e a Escala Internacional de Eficácia de Quedas (FES).   

Na segunda etapa foram selecionados e convidados a participar de um 

programa preventivo e terapêutico os indivíduos fragilizados e que apresentavam 

risco de queda, conforme os critérios de inclusão descritos no item 3.5.2. 

 

3.5 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

3.5.1 Primeira Etapa 

 

Na primeira etapa, foi utilizado um instrumento para coleta de dados 

composto de informações gerais e histórico de saúde dos voluntários e quatro testes 

utilizados para identificar e avaliar o risco de queda (Anexo 3).  

Os testes utilizados nas avaliações foram: 

Teste Timed Up and Go (TUG). O TUG vem ganhando muito espaço na 

literatura científica mundial por sua fácil reprodução e também por avaliar 

componentes importantes dentro do contexto de funcionalidade humana. O TUG 

avalia o nível de mobilidade do indivíduo, mensurando em segundos o tempo gasto 

pelo voluntário para levantar-se de uma cadeira, sem ajuda dos braços, andar uma 

distância de três metros, dar a volta e retornar ao ponto inicial. No início do teste, o 

idoso estará com as costas apoiadas no encosto da cadeira e, ao final, deveria 

encostar novamente. O idoso receberá a instrução “vá” para realizar o teste e o 

tempo foi será cronometrado a partir da voz de comando até o momento em que o 

mesmo apoiava-se novamente suas costas no encosto da cadeira. O teste foi 

demonstrado uma vez para familiarização e na segunda vez, foi tomado o tempo. A 

interpretação do TUG é baseado no tempo gasto pelo paciente em realizar as 

atividades. Valores de tempo menores de 10 segundos sugerem indivíduos 

totalmente livres e independentes, sem alterações no equilíbrio. Os dependentes, 

em transferências básicas, realizam entre 10,1 e 20 segundos. Os que necessitam 
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de mais de 20,1 segundos, são dependentes em muitas atividades da vida diária 

(AVD) e na mobilidade, sendo que esse último valor indica a necessidade de 

intervenção terapêutica adequada. O TUG tem sido utilizado como um bom preditor 

de quedas em idosos (PODSIADLO & RICHARDSON, 1991). 

Teste de Apoio Unipodal. Este teste é utilizado para avaliar o equilíbrio ao 

pedir para o indivíduo equilibrar-se em apenas um dos pés com olhos abertos e 

depois com olhos fechados por no máximo 30 segundos. O tempo que o voluntário 

conseguir ficar apoiado somente em um dos pés será medido em três tentativas, em 

cada condição visual, sendo considerada a melhor das três tentativas, ou seja, a que 

teve o maior valor. Dessa forma, quanto maior for o tempo de permanência no apoio 

unipodal pelos voluntários, melhor é o equilíbrio. Nesse teste consegue-se identificar 

alterações com o equilíbrio, pois se considera que aqueles que realizam o teste 

unipodal com olhos abertos com tempo entre 21 a 30 segundos são classificados 

sem alteração do equilíbrio. Durante o teste, o avaliador estava ao lado do 

participante a fim de prevenir e evitar o risco de queda (GUSTAFSON, 2000). 

Escala de equilíbrio funcional “Berg Balance Test”. A escala de equilíbrio 

funcional de “Berg Balance Test” é um teste constituído por uma escala de 14 

tarefas comuns que envolvem o equilíbrio estático e dinâmico tais como: alcançar, 

girar, permanecer em pé, levantar-se, e fazer transferências. As realizações das 

tarefas são avaliadas através de observação e a pontuação varia de 0-4, totalizando 

um máximo de 56 pontos. Dessa forma, quanto maior for à pontuação obtida, melhor 

o equilíbrio apresentado. Os pontos são subtraídos caso o tempo e/ou à distância 

não sejam atingidos, devido à necessidade do idoso receber ajuda para execução 

da tarefa através de um suporte externo ou da necessidade de ajuda do próprio 

examinador. Assim, cada ponto subtraído está relacionado ao aumento do risco de 

queda. O escore entre 56 e 54 pontos está associado ao aumento de 3 a 4%, entre 

53 e 46 o aumento passa para 6 a 8% e o escore abaixo de 45 pontos, o risco de 

queda é de aproximadamente 100%. Tal instrumento já foi validado e apresenta 

confiabilidade para avaliação entre idosos brasileiros (BERG et al, 1992; BOGLE et 

al, 1996; MIYAMOTO et al, 2004). 

Escala Internacional de Eficácia de Quedas (FES-I). Para avaliar a 

preocupação a respeito da possibilidade de cair dos voluntários, foi aplicado a 

Escala Internacional de Eficácia de Quedas (FES-I). Essa escala avalia o medo de 

queda durante a execução de 16 atividades cotidianas. A pontuação varia de 1 (“não 
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estou preocupado”) a 4 (“muito preocupado”). O escore total pode variar de 16 a 64 

pontos, no qual o menor valor corresponde à ausência de preocupação e quanto 

maior o valor, maior a preocupação em cair (CAMARGOS et al 2010). 

 
3.5.2 Segunda Etapa 

  

Na segunda etapa foram selecionados e convidados a participar de um programa 

preventivo e terapêutico os indivíduos que apresentavam fragilidade e risco de 

queda, detectados na entrevista e nas avaliações. Portanto, os critérios de inclusão 

dessa etapa foram: 

 História de queda nos últimos 12 meses; 

 Portador de uma ou mais doenças crônicas; 

 Fazer uso contínuo de duas ou mais medicações; 

 Ter realizado o teste “Timed Up and Go” (TUG) em tempo superior a 10 

segundos. 

Do total de 105 participantes, 41 indivíduos atenderam aos critérios de 

inclusão da segunda etapa e foram convidados a participar do programa. 

 

3.5.2.1 Programa Educativo e Terapêutico 

 

O programa educativo e terapêutico de prevenção de quedas consistiu na 

formação de um grupo de intervenção, onde os voluntários foram submetidos a dez 

sessões de exercícios multissensoriais. Os indivíduos foram divididos em grupos de 

cinco pessoas que participavam de duas sessões semanais, com duração de 

aproximadamente 1 hora. 

Cada grupo de intervenção iniciava e terminava o programa participando de 

um momento destinado a orientação de prevenção de quedas, ministrado por um 

enfermeiro. As orientações iniciais consistiam em apresentar aos idosos os fatores 

intrínsecos e extrínsecos. Para isso, foram simuladas atividades da vida diária, 

utilizando exemplos lúdicos e linguagem comum, as medidas que deveriam ser 

utilizados por eles para identificar e corrigir esses fatores, começando por sua 

residência. No último encontro, os idosos compartilhavam as experiências 

acumuladas no período da intervenção e relatavam ao enfermeiro quais medidas 

foram tomadas para evitar futuras quedas. Nesse momento era fornecido um folder 
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ilustrado contendo os principais exercícios realizados durante o programa 

terapêutico, para que eles pudessem realizar em casa (Anexo 4). 

Após a primeira ação educativa, dava-se início as dez sessões de exercícios 

multissensoriais, dirigido por um fisioterapeuta, que eram continuados durante todo o 

programa. Durante as sessões, as atividades foram realizadas mediante a 

supervisão visual desse profissional que estava conduzindo as atividades. 

O programa de intervenção de exercícios multissensoriais foi composto dos 

seguintes períodos: aquecimento e flexibilidade (10 minutos); exercícios de 

alongamento (5 minutos); exercícios ativos de fortalecimento (10 minutos); 

exercícios de equilíbrio (30 minutos); exercícios de relaxamento (5 minutos). Para a 

realização dos exercícios foram utilizados materiais como bolas, bastões e barras 

paralelas. 

Para o aquecimento, os voluntários realizavam exercícios como jogos de 

bolas com os pés e com as mãos e exercícios de dissociação de cinturas, na 

posição ortostática.  

Os exercícios de alongamento muscular foram realizados na posição 

ortostática no espaldar e em decúbito dorsal em colchonetes, sendo trabalhados os 

seguintes grupos musculares: flexores, extensores, adutores do quadril, flexores e 

extensores do joelho, flexores plantares e paravertebrais. 

Alguns exercícios ativos de fortalecimento foram realizados usando a 

resistência do próprio corpo do voluntário contra a ação da gravidade, ou seja, ativos 

livres. Foram realizados exercícios para os músculos flexores plantares, 

dorsiflexores, extensores e flexores do joelho e quadril, além de abdominais, sendo 

os mesmos realizados em pé e em decúbito dorsal. 

Referente aos exercícios de equilíbrio, os participantes realizavam 

movimentos entre os membros inferiores e superiores associando a diferentes 

posições da cabeça e pescoço (inclinações, rotações, flexão e extensão) com e sem 

estímulo visual e sobre superfícies diferentes como, por exemplo, colchonetes e 

borrachas de diferentes espessuras.  

Todos os participantes realizavam exercícios combinando estimulação 

sensorial da superfície plantar e do equilíbrio dinâmico. Esses foram promovidos por 

meio de caminhada para frente, para trás, para os lados, com os olhos abertos e 

alguns movimentos com os olhos fechados sobre diferentes tipos de superfícies, 

texturas e densidades, tais como: colchonetes, borrachas de diferentes densidades, 
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flutuador de piscina e bambolê. Além destes tipos de superfícies, foi solicitado aos 

voluntários que transpusessem obstáculos como: bastões, cordas e cones. Cada 

voluntário recebeu voz de comando, para realizar treino de marcha sem obstáculos. 

Após, foram realizados exercícios sobre alguns dispositivos para estimular o 

equilíbrio. Sobre a cama elástica (jump), o participante ficou em apoio bipodal e 

unipodal com os olhos alternadamente abertos e fechados durante 5 a 20 segundos, 

de acordo com o nível individual de habilidade apresentado. Sobre essa superfície 

elástica, foram realizados pequenos deslocamentos (passos pequenos para frente, 

para o lado e para trás com e sem a visão). 

Sobre o disco de gel para propriocepção, tábua de equilibro, disco de 

propriocepção e balancim, os voluntários inicialmente permaneceram em apoio 

bipodal, com os olhos alternadamente abertos e fechados, permanecendo 

novamente 5 a 20 segundos em cada posição, o que foi repetido em apoio unipodal. 

Foram realizados movimentos de deslocamentos látero-laterais e anteroposteriores, 

todos de acordo com a habilidade individual. Após a adaptação que foi realizada na 

primeira sessão, os participantes desta pesquisa realizaram exercícios sentados 

sobre a bola terapêutica (65 cm): exercícios de deslocamentos látero-laterais, 

anteroposteriores, circundução, e deslocamentos verticais.  

Para relaxamento foram utilizados exercícios respiratórios. 

Este protocolo de exercícios multissensoriais foi desenvolvido a partir das 

considerações sugeridas por Rogers et al (2003) e Alfieri et al (2010). 

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram analisados com ajuda do pacote estatístico Graphy Pad In 

Stat. (GraphPad Software, San Diego, Califórnia, USA, www.graphpad.com). Os 

dados foram expressos em média e desvio padrão. Análises descritivas foram feitas 

para avaliar as características demográficas e clínicas dos idosos. A normalidade 

das variáveis foi testada pelo método de Kolgomorov-Smirnov.  Para verificar 

possíveis correlações entre idade, número de quedas, testes clínicos e Escala de 

Medo de cair foi feita correlação de Pearson, seguindo os seguintes critérios: 0,0 < r 

< 0,2: muito fraca correlação, 0,2 < r < 0,4: fraca correlação, 0,4 < r < 0,6: moderada 

correlação, 0,6 < r < 0,8: forte correlação, 0,8 < r ≤ 1,0: muito forte correlação. Para 

comparar o grupo antes e após a intervenção em relação aos testes clínicos e 
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questionário Internacional de Medo de Cair (FES-I), foi usado o teste t de Student ou 

Wilcoxon de acordo com as características dos dados. Em todos os casos, valores 

de p<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. 
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4 RESULTADOS 

 

Participaram deste estudo 105 indivíduos idosos de ambos os sexos. O 

fluxograma da participação dos voluntários durante o estudo está representado na 

figura 2. 

 

Figura 2 – Fluxograma geral do estudo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de idosos selecionados  
no estudo N=105 

  
Avaliação do risco de quedas 

 Grupo de idosos sem risco 
de quedas N=64 

 Grupo de idosos com risco 
de quedas N=41 

 

Idosos que não aderiram o 
programa terapêutico  

N=13 
 

Idosos que participaram 
do programa terapêutico 

N=28 

Idosos que concluíram o 
programa terapêutico 

N=24 

Idosos que abandonaram 
o programa terapêutico 

N=4 
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4.1 PRIMEIRA ETAPA  

 

4.1.1 Caracterização da Amostra 

 

As características gerais relacionadas à distribuição de gênero, estado civil e 

escolaridade da amostra selecionada na primeira etapa do estudo estão na tabela 1. 

Dos indivíduos avaliados a maioria foi constituída de mulheres (80%), maiores de 65 

anos (43,8%), casadas (38,1%) e com baixa escolaridade (54,3%). 

 

Tabela 1 – Características gerais da amostra. 

Variáveis  

 
N 

 
105 

Idade (anos) 
Sexo M/F 
Estado civil 
                  Casado 
                  Viúvo 
                  Solteiro 
                  Divorciado 
Escolaridade 
                  Analfabeto 
                  Ensino Fundamental 1 
                  Ensino Fundamental 2 
                  Ensino Médio 
                  Ensino Superior 

67±6,43 
21/84 

 
56 
21 
19 
09 
 

19 
49 
17 
19 
01 

Nota: M – masculino; N – feminino. 

 

 

4.1.2 Histórico de Saúde e Identificação das Fragilidades 

  

A tabela 2 apresenta os resultados da entrevista realizada no momento da 

triagem na qual foram identificados fatores de risco do histórico de saúde dos 

indivíduos. Quando questionado aos idosos a história de queda nos últimos 12 

meses, 53,3% referiam ter apresentado um ou mais episódios de quedas e a 

totalidade sofreu alguma consequência decorrente dessas quedas. Quanto ao 

passado clínico 70,5% relataram ser hipertensos e 78,1% tomavam dois ou mais 

medicamentos de forma continuada. 
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Tabela 2 – Características gerais da amostra em relação ao histórico de saúde e 

das fragilidades. 

              Variáveis                Total 

 
N 

 
105 

 
Quedas 
                           S/N 
                             1 
                             2 
                             3 ou + 
Consequências 
                            Escoriações 
                            Torção do pé 
                            Hematoma/dor local 
                            TCE 
                            Fratura do braço 
                            Fratura do fêmur 
                            Fratura dedo da mão 
                            Fratura do tornozelo 
                            Deslocamento de ombro 
                            Lesão na coluna 
                            Fraqueza nas pernas 
Doenças prévias  
                            Hipertensão arterial 
                            Osteoartrite 
                            Lombalgia 
                            DM tipo 2 
                            Fibromialgia 
                            Hipotireoidismo 
                            Hipercolesterolemia 
                            Osteoporose 
                            Sequela de AVC 
                            Outras 
Uso de medicamentos 
                            S/N                 
                            Único                                                         
                            2 ou +                 

 
 

56/49 
38 
12 
05 
 

22 
12 
11 
03 
02 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
 

74 
52 
42 
18 
10 
08 
07 
06 
04 
11 
 

96/09 
14 
82 

Nota: S - sim; N - não; TCE - traumatismo crânio encefálico; DM - diabetes mellitus; AVC - acidente 
vascular cerebral; Outras – foram agrupadas as doenças prévias que tiveram frequência de apenas 
um relato. 

 

4.1.3 Avaliação do Risco de Quedas 

  

Em relação à avaliação clínica por meio de testes que verificaram a 

propensão e o risco de quedas, foi observado que o tempo de execução do TUG foi 

superior a 10 segundos em 39,04% dos indivíduos. Em relação ao teste de apoio 

unipodal em 61,9% (olhos abertos) e em 93,3% (olhos fechados) indivíduos que 
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permaneceram menos do que 21 segundos, assim a maioria dos idosos 

permaneceu menos da metade do tempo no apoio unipodal com olhos fechados em 

relação ao apoio unipodal com olhos abertos, sendo ambos condizentes com o fator 

de risco para quedas. A escala de Berg apresentou quase pontuação máxima em 

84,76% participantes e o questionário de medo de cair (FES-I) apresentou valores 

relacionados à queda esporádica em 53,23% dos idosos. A tabela 3 apresenta a 

média e o desvio padrão dos testes clínicos e do questionário FES-I aplicados na 

amostra geral. 

 

Tabela 3 – Resultados (média e desvio padrão) dos testes clínicos e do questionário 

FES-I de toda a amostra (N=105).  

       Avaliações  

 

TUG (s) 

Apoio Unipodal (OA) (s) 

Apoio Unipodal (OF) (s) 

Berg 

FES-I 

 

10,73±3,69 

17,47±10,16 

7,94±7,40 

50±5,71 

23,95±6,81 

Nota: TUG - Timed Up and Go; s - segundos; OA - olhos abertos; OF - olhos fechados; Berg - Berg 
Balance Test; FES-I - Escala Internacional de Eficácia de Quedas. 

 

Ao realizar a correlação entre idade e os testes clínicos e o número de 

quedas prévias, observou-se que apenas houve correlação positiva significante, 

porém fraca, entre o TUG e a idade. Em relação às correlações entre o número de 

quedas prévias e os testes clínicos, houve correlações significantes, porém fracas 

com o TUG, teste de Apoio Unipodal com olhos aberto, Escala de Berg e o 

questionário FES-I. Em relação às correlações entre o questionário FES-I, houve 

correlação fraca, porém significante com o TUG e moderada com a Escala de Berg. 

Em relação ao número de quedas prévias e o número de medicamentos em uso 

continuo, houve correlação significante, porém fraca. Os dados estão demonstrados 

na tabela 4. 
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Tabela 4 – Correlações entre a variável idade e o número de quedas prévias e os 

testes clínicos e o questionário FES-I; número de quedas prévias e os testes clínicos 

e o questionário FES-I; questionário FES-I e os testes clínicos; número de quedas 

prévias e o número de medicamentos. 

Variáveis R P 

 

Idade X Número de quedas prévias 

 

0,05 

 

0,57  

Idade X TUG 0,36  0,0001 

Idade X Apoio Unipodal (OA) - 0,08 0,40 

Idade X Apoio Unipodal (OF)  -0,17 0,13 

Idade X Berg -0,19 0,04 

Idade X FES-I -0,04 0,66 

Número de quedas prévias X TUG 0,34 0,0003 

Número de quedas prévias X Apoio Unipodal (OA) 

Número de quedas prévias X Apoio Unipodal (OF) 

Número de quedas prévias X Berg 

Número de quedas prévias X FES-I 

FES-I X TUG 

FES-I X Apoio Unipodal (OA) 

FES-I X Apoio Unipodal (OF) 

FES-I X Berg 

Número de quedas prévias X número de medicamentos 

-0,39 

-0,08 

-0,33 

0,24 

0.25 

-0.17 

-0.10 

-0.41 

0.24 

0,0001 

0,46 

0,0006 

0,01 

0.008 

0,09 

0.36 

<0,0001 

0.01 

Nota: TUG - Timed Up and Go; OA - olhos abertos; OF - olhos fechados; Berg - Berg Balance Test; 

FES-I - Escala Internacional de Eficácia de Quedas. 

 
 

4.2 SEGUNDA ETAPA 

 

Nesta etapa, os 105 indivíduos foram divididos em dois grupos, com risco e 

sem risco, baseados nos resultados dos testes clínicos da primeira etapa. Foi 

classificado com risco o indivíduo que apresentou resultados no TUG maior de 10 

segundos, no Teste de Apoio Unipodal com olhos abertos e fechados menores de 

21 segundos, na Escala de Berg menor de 45 pontos e no questionário FES-I menor 

de 23 pontos, conforme mostra a tabela 5. 
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Tabela 5 – Resultados dos testes clínicos e do questionário FES-I entre os grupos 

com e sem riscos. 

Testes Grupo Risco 
N / valor 

Sem risco 
N / valor 

 

TUG (s) 

 

41 / 14,93±7,58

 

64 / 8,64±0,90

Apoio Unipodal (OA) (s) 65 / 9,23±5,41 40 / 27,57±3,40 

Apoio Unipodal (OF) (s) 98 / 6,59±4 7 / 27,6±3,20 

Berg 16 / 39,06±4,49 89 / 51,8±3,50 

FES-I 58 / 19,24±2,02 47 / 29,78±6,02 

Nota: TUG - Timed Up and Go; s - segundos; OA - olhos abertos; OF - olhos fechados; Berg - Berg 
Balance Test; FES-I - Escala Internacional de Eficácia de Quedas. 

  
 

 

Foram identificados 41 idosos fragilizados que atendiam aos critérios de 

inclusão e estes foram convidados a participar do programa terapêutico que incluía 

duas atividades de orientações específicas para prevenção de quedas e 10 sessões 

de exercícios físicos multissensoriais. Entretanto, 28 indivíduos aderiram ao grupo 

de intervenção e 13 rejeitaram o programa no momento do seu recrutamento. Dos 

28 indivíduos que aderiram o programa, 24 indivíduos concluíram o programa 

terapêutico e quatro idosos o abandonaram no decorrer do tratamento. 

Os 28 idosos que iniciaram o programa terapêutico eram portadores de 

características que confirmavam que esses indivíduos eram frágeis, pois em sua 

totalidade apresentavam diagnóstico médico de uma ou mais comorbidades do 

aparelho osteoarticular e relato de história prévia de quedas nos últimos 12 meses e 

em 83,33% foi identificado alterações no índice de massa muscular (IMC), conforme 

mostra a tabela 6. 
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Tabela 6 – Características de fragilidade dos indivíduos que aderiram o programa 

terapêutico (N=28). 

Variáveis Total 

 
CID 10 

 

            M 54 / 54.5 14 
            M 17 12 
            M 19 05 
            M 75 / 75.1 03 
            M 23 02 
            M 51 02 
            M 53.1 01 
            M 65.8 01 
            M 77.8  01 
 
Quedas nos últimos 12 meses 

 

            S/N 28/0 
             1 14 
             2 11 
             3 ou + 03 
 
IMC 

 

           Normal 05 
           Sobrepeso 13 
           Obesidade grau 1 09 
           Obesidade grau 2 - 
           Obesidade grau 3 01 

Nota: CID 10 – Classificação Estatística Internacional de Doença e Problemas Relacionados com a 
Saúde; M 54 - Dorsalgia; M 54.5 - Dor lombar baixa; M 17 - Artrose do joelho; M 19 - Outras artroses; 
M 75 - Lesões do ombro; M 75.1 - Síndrome do manguito rotador; M 23 - Transtornos internos dos 
joelhos; M 51 - Outros transtornos de discos intervertebrais; M 53.1 - Síndrome Cervicobraquial; M 
65.8 - Outras sinovites e tenossinovites; M 77.8 – Outras entesopatias não classificadas em outra 
parte; S - sim; N - não; IMC - Índice de Massa Muscular;  

 

 

Após as 10 sessões de exercícios físicos multissensoriais os 24 idosos que 

concluíram o programa terapêutico foram reavaliados com os mesmos testes 

clínicos e questionário de medo de cair (FES-I) utilizados na primeira etapa deste 

estudo. Os resultados mostraram que em todas as avaliações houve melhoras 

estatisticamente significantes, conforme mostra a tabela 7. 
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Tabela 7 – Resultados dos testes clínicos e do questionário FES-I antes e após o 

programa de intervenção (N=24). 

Testes Antes Depois P 

 

TUG (s) 

 

13,06±2,43

 

8,71±0,84

 

< 0,0001 

UNIPODAL (A) (s) 6,83±3,92 22,27±8,46 < 0,0001 

UNIPODAL (F) (s) 3,04±1,70 7,83±6,07 0,003 

BERG 46±6,17 55,08±1,66 < 0,0001* 

FES 25,83±7,26 17,16±1,30 < 0,0001 

Nota: *TESTE DE WILCOXON. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos na amostra de 105 indivíduos idosos mostraram que 

em relação às características gerais dos voluntários, houve um predomínio do sexo 

feminino na participação deste estudo, confirmando o mesmo achado em dados 

semelhantes que foram encontrados na literatura que avaliaram indivíduos idosos 

residentes na comunidade (CUNHA et al., 2009; ALFIERI et al., 2010; COSTA et al., 

2012; AVEIRO et al., 2012; BRETAN et al., 2013). Considerando a realidade 

brasileira, esse fenômeno pode ser explicado pelo fato de que as mulheres vivem 

mais que os homens (IBGE, 2014) e, historicamente, o gênero feminino procura 

mais por serviços de saúde do que o gênero masculino (PINHEIRO et al., 2002; 

RIBEIRO et al. 2006; LAMBREW, 2007). 

Quanto à idade dos participantes a média de idade foi de 67 anos e como se 

sabe, a expectativa de vida dos brasileiros é de 75,2 anos (IBGE, 2014) e a 

diferença de oito anos sinaliza que esses idosos podem viver mais anos de vida de 

forma independente, fato que aponta para a necessidade de intervenções para 

promover e fortalecer o autocuidado desses idosos. Assim, ações educativas foram 

desenvolvidas no decorrer do estudo com a finalidade de estimular o autocuidado 

dos idosos que apresentaram risco de quedas, através da realização de duas 

palestras de orientações sobre os fatores intrínsecos e extrínsecos das quedas, nas 

quais foram apresentadas as principais ações para a prevenção de futuras quedas. 

Quanto ao histórico de saúde e a identificação das fragilidades, os resultados 

da triagem mostraram que os indivíduos idosos apresentaram um histórico clínico 

desfavorável. A maioria relatou história de quedas nos últimos 12 meses e 

consequências físicas relacionadas diretamente com as quedas, multimorbidades 

crônicas e o uso rotineiro de dois ou mais medicamentos. A soma destes fatores 

demostrou que a população do estudo foi constituída por indivíduos com elevado 

potencial de fragilidade. Apesar de não existir na literatura um consenso quanto à 

definição de fragilidade (RUNGE; HUNTER, 2006; ABELLAN; et al., 2008; 

ANDRADE; PEREIRA, 2009; FERNANDES et al., 2013; NUNES; et al., 2015), 

evidências já demostraram que a perda de peso não intencional, diminuição da força 

muscular, fadiga, declínio da atividade física, redução da velocidade da caminhada, 

imobilidade decorrente de fraturas ocasionadas por quedas acidentais 
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(especialmente as de quadril e fêmur), portadores de doenças crônicas e 

polifarmárcia, foram relatados como marcadores da síndrome de fragilidade em 

indivíduos idosos (FRIED et al., 2001; FRIED et al., 2004; ARANTES et al., 2009; 

LABRA et al. 2015). Portanto, a identificação da síndrome de fragilidade em 

indivíduos idosos pode favorecer, em tempo oportuno, a adoção de medidas 

preventivas específicas dos serviços de saúde através da atuação de equipe 

multiprofissional (LINCK; CROSSETTI, 2011; FERNANDES et al., 2013; NUNES et 

al., 2015). 

Em relação à utilização dos testes clínicos para a avaliação dos aspectos 

relacionados ao controle postural e medo de cair entre os idosos, os dados obtidos 

nas avaliações dos testes (TUG, apoio unipodal, Escala de Berg e FES-I) da 

amostra possibilitaram a obtenção de correlações entre os testes clínicos e as 

variáveis idade, número de quedas prévias e o número de medicamentos.  

Ao verificar a relação entre a idade e a execução do TUG, os resultados 

mostraram que quanto maior a idade do idoso também foi maior o tempo de 

execução do TUG. O tempo de execução do TUG que foi superior a 10 segundos, 

identificou que os indivíduos idosos poderiam começar a apresentar problemas com 

o equilíbrio, pois indivíduos independentes e sem problemas de equilíbrio realizam 

em tempo inferior a 10 segundos (PODSIADLO; RICHARDSON, 1991). O TUG 

também mostrou correlação significante, porém fraca, entre o apoio unipodal (com 

os olhos abertos e fechados), medo de cair e o número de quedas prévias. Já em 

relação à escala de Berg, o TUG mostrou uma correlação moderada e significante, 

mostrando que quanto menor o tempo de desempenho no teste melhor é a condição 

do equilíbrio (MIYAMOTO et. al., 2004).  

Em relação à escala de Berg, a pontuação que foi de 50 pontos, mostrou 

haver quase um efeito-teto de pontuação (FIGUEIREDO et al., 2007; ALFIERI et al., 

2010; ALFIERI et al., 2012). A média na pontuação de 23,95 na escala de FES-I 

enseja uma associação com queda esporádica (CAMARGOS et al., 2010).  

Neste estudo, curiosamente a idade não teve correlação com a questão do 

número de quedas anteriores, unipodal com olhos abertos e fechados, equilíbrio e o 

medo de cair.  

Quanto às variáveis relacionadas entre o número de quedas prévias, houve 

correlação fraca, porém significante com a escala de Berg, TUG e FES-I, mostrando 

que as quedas prévias, mesmo que fracamente correlacionadas, podem estar 
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associadas com a diminuição da mobilidade funcional, equilíbrio e aumento do medo 

de cair.  

Em relação ao medo de cair e o TUG houve correlação significante, porém 

fraca. Já em relação à escala de Berg, houve correlação moderada, mostrando que 

quanto pior o equilíbrio maior o medo de cair. Embora as correlações tenham sido 

fracas e apenas duas moderadas, vale ressaltar que o TUG esteve correlacionado 

com a idade, número de quedas e medo de cair, mostrando ser esta uma boa opção 

para avaliar a mobilidade e propensão às quedas, pois o teste serve para identificar 

aqueles com e sem história de quedas (ALFIERI et al., 2010). No entanto, como ele 

deve ser utilizado com outras avaliações (BARRY et al., 2014), a escala de Berg 

parece ser outra opção a fim de avaliar o equilíbrio de idosos, pois além de mostrar 

correlação com o medo de cair, também o faz com o número de quedas prévias, 

além de fazer com o próprio TUG. 

Assim, acredita-se que o TUG, o apoio unipodal, a escala de Berg, o 

questionário FES-I são bons instrumentos para avaliar à questão das quedas entre 

idosos (ALFIERI et al., 2012). 

O resultado das avaliações dos testes clínicos identificou que 41 indivíduos 

idosos apresentaram risco de quedas. O TUG foi utilizado como referência para a 

eleição do grupo de risco por ter boa confiabilidade intra e interexaminadores e boa 

correlação com a Escala de Berg, sendo um bom preditor de quedas em idosos 

(MIYAMOTO et al., 2004; FIGUEIREDO et al., 2007; ALFIERI et al., 2010). 

O grupo composto por indivíduos idosos, com risco o de quedas identificado, 

reagiu de maneira diferente ao convite para participar do programa de 10 sessões 

de exercícios físicos multissensoriais. Era esperado que esses idosos que 

apresentaram diagnóstico médico com uma ou mais comorbidades do aparelho 

osteoarticular, fragilidade e risco de quedas quisessem participar de um programa 

terapêutico, porém a adesão foi de 28 idosos e destes apenas 24 concluíram o 

tratamento.  Segundo Souza e Yamaguchi (2015) ao analisarem os fatores que 

influenciavam a adesão e não adesão de indivíduos idosos ao tratamento da 

hipertensão arterial, os determinantes estiveram relacionados a diversos motivos 

como ausência ou desaparecimento de sintomas, característica da doença, 

relacionamento com a equipe de saúde, hábitos culturais e de vida que 

influenciaram na percepção do problema. Os motivos que levaram a falta de adesão 

ou abandono dos 17 indivíduos idosos ao programa terapêutico proposto não foi 
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objeto deste estudo, porém indicaram a necessidade de conhecimento desses 

determinantes, pois são fundamentais para o sucesso das ações de prevenção e 

reabilitação em saúde (SOUZA; YAMAGUCHI, 2015). 

Quanto à eficácia do programa terapêutico que foi composto por 10 sessões 

de exercícios físicos multidimensionais e proposto para reduzir o risco de quedas 

desses idosos frágeis, foi capaz de melhorar o tempo de execução dos testes 

clínicos, que foram repetidos no final da décima sessão de exercícios físicos 

multidimensionais, do grupo de indivíduos idosos com risco de quedas identificado, 

nas condições de equilíbrio dinâmico, estático, mobilidade funcional e o medo de 

cair. 

Ao analisar o equilíbrio dinâmico, esta melhora já foi observada por diversos 

pesquisadores que verificaram a diminuição do tempo de execução do TUG em seus 

voluntários idosos, submetidos a exercícios multidimensionais e que foram avaliados 

após diferentes períodos de intervenções (ALFIERI; TEODORI; MONTEBELO, 2004; 

RAMSBOTTOM et al., 2004; NAGY et al., 2007; SILVA et al., 2008; ALFIERI et al., 

2010), porém nesses estudos o número de sessões terapêuticas foi superior a 10. 

Entretanto, em um estudo semelhante realizado com uma população de idosos 

fragilizado que residiam em uma comunidade da cidade de Terrassa/Barcelona, na 

Espanha, Alfieri et al. (2012) não encontraram melhorias do equilíbrio nas avaliações 

clinicas realizadas pelo TUG e a bateria de testes Guralnik porém, encontraram 

melhorias quando avaliados pela plataforma de equilíbrio (posturografia) com o 

sistema estático e dinâmico, nos indivíduos que foram submetidos a um programa 

de exercícios físicos multissensoriais composto por 16 sessões. Quando 

comparados com os dados deste estudo, o que pode explicar essa diferença é o fato 

de que os indivíduos de Terrassa eram bem mais velhos e provavelmente mais 

limitados o que pode ter contribuído para se ter encontrado um tempo superior na 

execução do TUG (ALFIERI et al., 2012). 

Quanto ao equilíbrio estático os idosos que no início não se sentiam aptos em 

ficar parados e sustentados em uma perna só, principalmente com os olhos 

fechados, apresentaram melhorias significativas após a realização do programa 

terapêutico. A melhora do equilíbrio estático é muito importante para estes 

indivíduos já que este tipo de equilíbrio é um preditor de independência e risco de 

quedas entre os idosos (ROGERS et al., 2003; ISLAM et al., 2004). Esta melhora 

provavelmente faz com que os idosos tenham maior autonomia e segurança para 
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realização de atividades que dependam deste equilíbrio, como por exemplo, 

permanecer parado em um ônibus, metrô ou ao realizar alguma outra atividade.  

O equilíbrio funcional avaliado pela Escala de Berg mostrou que os idosos 

que passaram pela intervenção apresentaram aumentos estatisticamente relevantes 

na pontuação da Escala de Berg, passando de 46 para 55,08 em média. Resultado 

semelhante foi encontrado por Bulat et al. (2007), que avaliaram idosos residentes 

em comunidade, com risco de quedas identificado e que participaram de um 

programa terapêutico breve, composto de oito semanas de atividades físicas 

específicas para o fortalecimento do equilíbrio. Ressalta-se que a escala de Berg 

apresenta um importante aspecto ao avaliar situações funcionais que envolvem 

tanto o equilíbrio dinâmico quanto estático do dia a dia, no entanto, consome um 

pouco mais de tempo do que os outros testes clínicos para a sua avaliação. Para a 

população idosa as melhorias alcançadas no equilíbrio estático e dinâmico podem 

representar um aspecto importante na conquista da independência, especialmente, 

na realização das atividades de vida diária, por um tempo mais prolongado. Assim, a 

escala de Berg pode apresentar muita utilidade quando aplicada em idosos 

fragilizados ou em pacientes com algum problema do equilíbrio (MIYAMOTO et al., 

2004; BULAT et al., 2007; ALFIERI et al., 2012). 

Referente ao medo de cair, os resultados mostraram que os 24 indivíduos 

idosos puderam ser classificados como caidores, pois apresentaram média de 

25,83±7,26 na escala FES-I (CAMARGOS et al., 2010). Após a participação do 

programa terapêutico os idosos que realizaram as 10 sessões de exercícios físicos 

multissensoriais, no final, todos os indivíduos apresentaram melhoras do escore e 

puderam ser reclassificados como não caidores. Tais dados demostram que a FES-I 

pode ser um instrumento útil para se diagnosticar o risco de quedas, bem como o 

medo de cair em indivíduos idosos, como demostrado através das avalições 

realizadas antes e depois da realização do programa terapêutico proposto nesse 

estudo. A diminuição do medo de cair provavelmente pode estar relacionada à 

confiança adquirida e esta pode ter sido originada pelo programa de exercícios 

físicos multissensoriais.  

Como demostrado neste estudo a prática de exercícios físicos entre idosos 

podem ser eficientes em promover melhorias do controle postural em idosos frágeis. 

Portanto, os indivíduos portadores de história de quedas prévias e que apresentam 

medo de cair podem recuperar a sua confiança após a melhora do controle postural. 
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Esta confiança adquirida pode ser apontada como um benefício direto da prática 

regular de exercícios físicos direcionados para o fortalecimento do equilíbrio e dados 

semelhantes também já foram demostrados na literatura (BULAT et al., 2007; 

ARANTES et al., 2009; BATTISTELLA; ALFIERI, 2011; ALFIERI et al., 2012; LABRA 

et al., 2015). 

Assim, destaca-se que programas de exercícios multissensoriais podem ser 

realizados em diferentes locais e com equipamentos simples e sem a necessidade 

da supervisão de um profissional médico, facilitando e promovendo a participação de 

um número maior de indivíduos idosos que podem alcançar benefícios similares aos 

conseguidos pelos participantes deste estudo (GILLESPIE et al., 2009).  Em estudo 

semelhante, Battistella e Alfieri (2011) também demostraram a importância das 

ações clínicas práticas e de baixo custo, que podem ser utilizadas na identificação 

do risco de queda em indivíduos idosos fragilizados e favorecer a atuação de uma 

equipe multiprofissional na adoção de um programa de medidas preventivas e de 

promoção da saúde.  

Entretanto, este estudo apresentou alguns fatores limitantes. Um dos fatores 

pode ter sido a falta da utilização de um instrumento de medida direta como, por 

exemplo, uma plataforma de mensuração do equilíbrio. Contudo, acredita-se que a 

falta dessa medida não tenha inviabilizado os resultados deste estudo, pois os testes 

clínicos que foram utilizados são amplamente aplicados e divulgados pela literatura 

nacional e internacional como instrumentos validados e que conseguem mensurar a 

melhora do equilíbrio neste tipo de intervenção. A falta de um grupo controle 

também poderia ter sido outro fator limitante, porém, este estudo apresentou uma 

série de casos no qual todos os indivíduos idosos participantes obtiveram melhoras 

do equilíbrio e é um passo inicial para a implantação deste tipo de serviço dentre os 

serviços prestados pela instituição. 

Destaca-se que o ponto forte deste estudo pode ser atribuído ao fato de se ter 

utilizado testes clínicos práticos e de baixo custo, pois se aproximam da realidade 

encontrada por inúmeros profissionais de saúde que atuam em diversos níveis dos 

serviços de saúde, especialmente, em países em desenvolvimento. 

Os achados deste estudo sinalizaram para que outras pesquisas sejam 

realizadas com esta população de idosos, pois os resultados positivos deste 

programa breve de exercício físico multissensorial pode promover melhorias do 

equilíbrio em indivíduos idosos fragilizados. A fim de continuar o avanço nesta área 
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do conhecimento e no programa proposto, uma futura avalição com instrumentos 

mais objetivos e com a formação de um grupo controle podem ser relevantes.  

Na última revisão da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNaPS) 

publicada na Portaria no 2.446, de 11 de novembro de 2014, que orienta as novas 

estratégias que devem ser aplicadas por gestores e profissionais da saúde, estão o 

“estimulo as iniciativas e as ações de promoção da saúde, bem como a produção de 

dados e divulgação de informações” e a “promoção do intercâmbio de experiências e 

o desenvolvimento de estudos e pesquisas que visem o aperfeiçoamento e a 

disseminação de tecnologias e conhecimentos voltados para a promoção da saúde” 

(BRASIL, 2015).  

Portanto, acredita-se que este estudo corrobora para o desenvolvimento do 

conhecimento das ações preventivas e de promoção da saúde, pois demostrou a 

importância de avaliar e intervir na questão da ocorrência de quedas entre indivíduos 

idosos fragilizados e de que a prática de medidas clínicas de baixo custo como a 

prescrição de exercícios físicos terapêuticos, pode ser utilizada por profissionais que 

atuam em diferentes serviços de saúde, pois apresentam facilidade na aplicação e 

não necessitam de dispendiosos recursos humanos e tecnológicos. 
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6. CONCLUSÃO 

 
Os indivíduos idosos deste estudo apresentaram fortes indicadores de 

fragilidade, pois 39% da amostra geral apresentou risco de quedas e medo de cair. 

Também se pode concluir que o programa proposto de exercícios multissensoriais e 

que foi aplicado aos idosos considerados frágeis, proporcionou ganhos significativos 

em relação à execução de testes clínicos que avaliaram as condições de equilíbrio 

dinâmico, estático, mobilidade funcional bem como a diminuição do medo de cair 

destes idosos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – PARECER DE APROVAÇÃO DO CEP 
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ANEXO 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa: “Prevenção de quedas em 

idosos: o papel da avaliação funcional”, cujo objetivo é identificar e avaliar o risco de 

quedas em indivíduos maiores de 60 anos. Esta pesquisa será desenvolvida na Policlínica 

do Centro Universitário Adventista de São Paulo- UNASP.  

Para identificar o risco de quedas, será realizado a aplicação de 5 testes, que serão 

aplicados por profissionais treinados, com a finalidade de avaliar a sua capacidade de 

equilíbrio, de andar sozinho e, também, de conhecer o seu medo de cair. 

Resumidamente, os testes consistem em andar uma distância curta, girar em torno de 

uma cadeira, levantar e sentar-se nesta cadeira e equilibrar-se em um dos pés. Caso os 

testes apontem risco de cair você será convidado a participar de um programa breve de 

orientações e de exercícios, realizado por enfermeiros e fisioterapeutas, duas vezes por 

semana durante dez semanas consecutivas, com a finalidade de prevenir futuras quedas. 

O risco de participar desses testes é o de cair e para evitá-los um profissional 

acompanhará você na realização de cada atividade do teste, estando sempre ao seu lado 

para ampará-lo caso você desequilibre. Antes de qualquer procedimento, você receberá 

todas as orientações necessárias. Espera-se que esta pesquisa traga benefícios diretos a 

você em relação à diminuição do risco de quedas e que os dados obtidos possam 

contribuir para melhor esclarecimento sobre o assunto estudado. Sua participação será de 

forma anônima e apenas os pesquisadores terão acesso aos seus dados, que serão 

utilizados unicamente para fins acadêmico-científicos. 

Durante toda a pesquisa você terá acompanhamento e assistência necessária para 

qualquer eventual necessidade referente aos procedimentos. Sua participação é 

voluntária e não remunerada. Você pode retirar o seu consentimento em participar da 

pesquisa a qualquer momento, sem penalização ou prejuízo. 

Os pesquisadores responsáveis por esta pesquisa são o Prof. Dr. Fábio Marcon 

Alfieri e Haviley Oliveira Martins, que podem ser localizados no Espaço do Mestrado, junto 

a Policlínica Universitária do UNASP, pelo telefone 11-2128-6941 ou através do e-mail: 

fabio.alfieri@ucb.org.br. Você também pode obter mais informações sobre esta pesquisa 

no Comitê de Ética em Pesquisa do UNASP: 2128-6230 / cep.unasp@unasp.edu.br. 

Eu,____________________________________________________________, RG 

____________________ estou ciente das explicações sobre esta pesquisa e concordo 

mailto:cep.unasp@unasp.edu.br
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em participar dela. Assim, assino este Termo de Consentimento em duas vias de igual 

teor.  

São Paulo, _____ de _________________ de 2015. 

 

Assinatura: _______________________________________________________ 
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ANEXO3 – QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS 

 

DADOS PESSOAIS 

1) Nome (iniciais): ______________________________________________ 

2) Data de nascimento: ______/______/_________ 

3) Sexo: (____) masculino (____) feminino 

4) Estado civil: _________________________________________________ 

5) Quantos anos estudou? _______________________________________ 

6) Apresentou queda no último ano? (____) sim (____) não 

Caso positivo, teve algum problema? ______________________________ 

7) Tem alguma doença? ___________________________________________ 

8) Toma algum medicamento? ______________________________________ 

Caso positivo, em qual frequência? _______________________________ 

 

TESTE TIME UP AND GO (TUG) 

Melhor Tempo: ________ minutos _________segundos 

 

TESTE DE APOIO UNIPODAL 

Melhor Tempo olhos abertos: _________ minutos _________segundos 

Melhor Tempo olhos fechados: ________ minutos _________segundos 

 

ESCALA DE EQUIÍLIBRIO FUNCIONAL - BERG BALANCE TEST 

DESCRIÇÃO DOS ITENS      Pontuação (0-4) 

1. Sentado para em pé       ________ 

2. Em pé sem apoio       ________ 

3. Sentado sem apoio       ________ 

4. Em pé para sentado       ________ 

5. Transferências        ________ 

6. Em pé com os olhos fechados      ________ 

7. Em pé com os pés juntos      ________ 

8. Reclinar à frente com os braços estendidos    ________ 

9. Apanhar objeto do chão       ________ 

10. Virando-se para olhar para trás     ________ 

11. Girando 360 graus       ________ 
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12. Colocar os pés alternadamente sobre um banco   ________ 

13. Em pé com um pé em frente ao outro    ________ 

14. Em pé apoiado em um dos pés     ________ 

            TOTAL  ________ 

 

ESCALA INTERNACIONAL DE EFICÁCIA DE QUEDAS – FES-I 

 

 
(1) Nem um pouco 

preocupado  
  

  
(2) Um pouco 
preocupado  

 

 
(3) Muito 

preocupado  
 

 
(4) Extremamente 

preocupado  

 
1  

Limpando a casa (ex: passar 
pano, aspirar ou tirar a poeira).  

1 (__) 2 (___) 3 (___) 4 (___) 

2  Vestindo ou tirando a roupa.  1 (__) 2 (___) 3 (___) 4 (___) 
3  Preparando refeições simples.  1 (__) 2 (___) 3 (___) 4 (___) 
4  Tomando banho.  1 (__) 2 (___) 3 (___) 4 (___) 
5  Indo às compras.  1 (__) 2 (___) 3 (___) 4 (___) 
 

6  
Sentando ou levantando de uma 
cadeira.  

 

1 (__) 
 

2 (___) 
 

3 (___) 
 

4 (___) 
7  Subindo ou descendo escadas.  1 (__) 2 (___) 3 (___) 4 (___) 
8  Caminhando pela vizinhança.  1 (__) 2 (___) 3 (___) 4 (___) 
 

9  
Pegando algo acima de sua 
cabeça ou do chão.  

 

1 (__) 
 

2 (___) 
 

3 (___) 
 

4 (___) 
 

10  
Ir atender o telefone antes que 
pare de tocar.  

 

1 (__) 
 

2 (___) 
 

3 (___) 
 

4 (___) 
 

11  
Andando sobre superfície 
escorregadia (ex: chão molhado).  

 

1 (__) 
 

2 (___) 
 

3 (___) 
 

4 (___) 
12  Visitando um amigo ou parente.  1 (__) 2 (___) 3 (___) 4 (___) 
 

13  
Andando em lugares cheios de 
gente.  

 

1 (__) 
 

2 (___) 
 

3 (___) 
 

4 (___) 
 

14  
Caminhando sobre superfície 
irregular (com pedras, 
esburacada).  

 

1 (__) 
 

2 (___) 
 

3 (___) 
 

4 (___) 

15  Subindo ou descendo uma 
ladeira.  

1 (__) 2 (___) 3 (___) 4 (___) 

 
16  

Indo a uma atividade social (ex: 
ato religioso, reunião de família 
ou encontro no clube). 

 

1 (__) 
 

2 (___) 
 

3 (___) 
 

4 (___) 
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ANEXO 4 – FOLDER COM EXERCÍCIOS PARA REALIZAR EM CASA 

 
- Apoiar-se numa superfície estável e segurar uma perna, tentar encostar 
calcanhar no bumbum. Ficar nesta posição por 30 segundos. 
 
  
   
- Manter mãos apoiadas, pés um na frente do outro e 
alinhados, a perna da frente dobrada e a de trás a mais 
esticada possível, sem tirar calcanhar do chão. Ficar 
nesta posição por 30 segundos. 

 
- Com as pernas bem esticadas, tentar encostar 
as mãos na ponta dos dedos dos pés, sem 
dobras as pernas! Ficar nesta 
posição por 30 segundos. 
 
- Deitada barriga para cima e com 
as mãos ao lado do corpo, manter 
contraído a barriga e o bumbum, 
encher o peito de ar e levantar o 

bumbum, depois soltar o ar e descer o bumbum 
devagar. Fazer este movimento 20 vezes. 
 

 - Deitada com a barriga para cima, abraçar cada 
perna e depois abraçar as duas. Ficar em cada 
posição por 30 segundos. 
 

- Observar 
imagem ao lado e 
fazer os mesmos 
movimentos. 
Ficar em cada 
posição por 30 
segundos.   
 


