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O equilíbrio corporal é dependente de vários sistemas: o
visual, o proprioceptivo e o vestibular. O comprometimento
de um desses sistemas pode ocasionar desequilíbrio e
quedas. A ocorrência de quedas entre os idosos é um dos
principais problemas clínicos, pois pode ocasionar fraturas,
restrição de atividades e declínio da saúde, o que diminui a
autonomia e a independência do idoso.

Verificar a existência de correlação entre a idade, equilíbrio e
preocupação em cair em adultos idosos e de meia-idade.

Para a avaliação dos indivíduos utilizou-se o instrumento
Falls Efficacy Scale (FES-I-BRASIL), composto por questões
sobre a preocupação com a possibilidade de cair em
atividades de vida diária. O escore total pode variar de 16 a
64 pontos. Quanto maior a pontuação, maior a
preocupação em cair. O equilíbrio e a marcha foram
avaliados por meio do instrumento Performance Oriented
Mobility Assessment (POMA-BRASIL). Quanto maior a
pontuação obtida pelos indivíduos, melhor o desempenho.

Houve correlação negativa entre a idade e o POMA
equilíbrio e o POMA total, demonstrando que quanto maior
a idade maior é o déficit de equilíbrio e, consequentemente,
o risco de quedas. Apesar disso, não houve correlação entre
a idade e a preocupação com quedas em atividades de vida
diária.
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 Verificou-se que não houve correlação entre idade e
preocupação em cair (r=0.071 e p=0,682).

 Não houve correlação entre a idade e a pontuação na
avaliação da marcha (r=-0,12 e p=0,46).

 Pode-se observar correlação negativa entre a pontuação do
equilíbrio e idade (r=-0,33 e p=0,682).

 Pode-se observar correlação negativa entre a pontuação
total do POMA-BRASIL e idade (r=-0,341 e p=0,042).

Tabela 1 - Valores do FES total, POMA-equilíbrio, POMA
marcha e POMA-soma total:

A amostra foi composta por 40 indivíduos, sendo 35 (87,5%)
do sexo feminino e 5 (12,5%) do sexo masculino, com idades
entre 58 e 89 anos (média de 69,08 ± 6,708 anos).
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