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RESUMO 
 

O equilíbrio é uma valência essencial para os indivíduos se movimentarem em 

seu ambiente e realizarem suas atividades diárias com êxito. O objetivo deste 

trabalho foi o de avaliar o equilíbrio funcional e o risco de quedas dos idosos 

ativos e sedentários que residem no Condomínio Vila Vida de Jataí-GO. Além 

disso, buscou-se detectar a incidência de quedas, descrever os fatores 

ambientais que podem aumentar o risco de quedas e as adaptações 

ambientais que visam oferecer maior segurança nas atividades diárias. Para a 

coleta dos dados referentes ao equilíbrio funcional e o risco de quedas nos 

idosos foram utilizados os testes Time up and go e Escala de Equilíbrio de Berg 

(EEB); o primeiro leva em conta os efeitos das condições ambientais sobre o 

indivíduo e o segundo é composto por quatorze testes que avaliam a habilidade 

do indivíduo de se sentar, ficar de pé, alcançar, girar em volta de si mesmo, 

olhar por cima de seus ombros, ficar sobre o apoio unipodal e transpor 

degraus. Como forma de detectar a incidência de quedas, utilizamos um 

questionário com informações pessoais e referentes à incidência de quedas 

nos últimos seis meses prévios à pesquisa. Foram adquiridas fotos do 

condomínio, onde descrevemos os fatores que aumentam o risco de quedas, e 

fatores que visam oferecer maior segurança nas atividades diárias e 

consequentemente diminuir os riscos elencados. A análise dos resultados 

mostrou que os dados referentes à EEB,o grupo dos sedentários apresentou 

média dos escores igual a 50,27±5,18 e o grupo dos ativos apresentou média 

igual a 53,83±1,64. Embora ambos tenham demonstrado altos valores da EEB, 

indicando baixo risco de quedas, o escore dos ativos foi significantemente 

maior que o dos sedentários. Com relação ao risco de quedas entre os idosos 

ativos e sedentários, foi relatado a ocorrência de quedas nos últimos seis 

meses prévios ao estudo (sete quedas no grupo dos ativos e oito quedas no 

grupo dos sedentários), no entanto, os sedentários relataram quedas 

associadas a fraturas, as quais não foram relatadas pelos ativos. Os fatores 

ambientais analisados mostraram a existência de condições de risco para 

quedas, como piso escorregadio, ausência de sinalizações de piso 

antiderrapante e de corrimões nos quartos. As adaptações que reduzem o risco 

de quedas foram presença de corrimões nos banheiros, rampas e de poucos 

móveis. Concluímos que a prática regular de exercícios físicos, embora em 

sessões de curta duração, melhorou significativamente o equilíbrio dos idosos, 

diminuindo o risco de quedas associadas a fraturas. O ambiente apresenta 

condições que aumentam o risco de quedas, no entanto, também possui 

algumas adaptações que fornecem maior segurança aos idosos na realização 

das suas atividades de vida diária. 
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