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O medo de cair contribui para uma progressiva limitação de atividades e restrições na participação social (Jorstad, Klaus, Becker, Lamb & ProFaNE Group, 2005;
Hadjistavropoulos et al., 2012; Scheffer, Schuurmans, van Dijk, van der Hooft & de Rooij, 2008), o que pode levar a um declínio da capacidade funcional, diminuindo a força
muscular e/ou alterando o equilíbrio, aumentando assim o risco de queda (Friedman, Munoz, West, Rubin & Fried, 2002). A prescrição de exercício é tida como uma
estratégia para melhorar a capacidade funcional e o medo de cair (Kendrick et al., 2014), no entanto, existem alguns fatores que podem condicionar a escolha do
programa de exercícios. Por isso, aquando da prescrição de um programa personalizado de exercício, o Fisioterapeuta deve ter em conta os objetivos, as
necessidades e os valores do indivíduo (National Institute for Health and Care Excelence [NICE], 2013) assim como as perceções que tem das alterações funcionais ou da
capacidade de adesão a um programa (Haas et al., 2012). Para além do medo de cair, um outro fator que pode condicionar a adesão é a autoeficácia para o exercício,
uma vez que reflete a capacidade percecionada pelo indivíduo para a prática de exercício, consoante o seu estado emocional.

Risco de Queda?
Funções e Estruturas do Corpo

Atividades e Participação

• Força dos membros inferiores e capacidade funcional
Força de Preensão - 20 Kg
• Resistência e força dos membros inferiores
30 Segundos Levantar/Sentar - 13 repetições
• Força, agilidade, equilíbrio dinâmico e tarefas de transferência
Timed Up and Go Test - 6,98 segundos
• Equilíbrio estático
4 Stage Balance Test Modified - Posição 5
• Equilíbrio dinâmico, força dos membros inferiores e controlo e coordenação
motora
Step Test - 14 repetições
• Mobilidade funcional
Velocidade de Marcha (10 metros) - 1,54 m/s

• Sem restrições nas interações e relações sociais, ocupação, gestão financeira,
vida social e comunitária
• Faz aula de Pilates Clínico (1 hora/semana)
• Faz caminhada de 30 minutos (uma vez por semana)

Fatores contextuais
Fatores pessoais
• Mulher
• 57 anos
• Professora de geografia do ensino
profissional
• Agregado familiar: Marido. Tem duas
filhas que já não vivem em casa
• Estilo de vida sedentário

O caso descrito apresenta um
quadro funcional muito
favorável e sem restrições na
participação. No entanto,
verifica-se a existência de
medo de cair e de uma muito
baixa autoeficácia para o
exercício.
Nestas circunstâncias qual a
estratégia de intervenção mais
adequada?

Fatores ambientais

• Autoeficácia para o exercício: 5 (má)
• Refere medo de cair
• Sem história de quedas nos últimos 12
meses
• Outras condições de saúde:
osteoporose e processos
degenerativos na coluna cervical
• Hobbies: pintura

1. Risco Ambiental 13,16%
• As entradas, os corredores e as escadas de sua casa têm tapetes não
antiderrapantes
• Não existem barras de apoio no chuveiro
• As bordas dos degraus não estão devidamente sinalizados
2. Não toma medicação
3. Usa calçado confortável, de salto baixo

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
1. Exercício
• Personalizado. Funções
Poderia ser ensinada a fazer um programa de forma autónoma. No entanto, para prevenir o
abandono do programa, dada a confirmada baixa autoeficácia para o exercício, deverá ser acompanhada por
um fisioterapeuta, que orienta e estabelece metas realistas. O objetivo será diminuir o medo de cair, melhorar a
autoeficácia para o exercício e consequentemente ter um efeito protetor quanto à ocorrência de quedas.
• Incentivar a continuação da prática de atividade física, passando de 1 hora para 2 horas por semana de
Pilates Clínico (Josephs, Pratt, Meadows, Thurmond & Wagner, 2016) e de 30 para 150 minutos de caminhada por
semana (por exemplo: 30 minutos, três vezes por semana num grupo de caminhada) (World Health Organization
[WHO], 2010).

2. Ensino e educação
• Aconselhamento de alterações ambientais, nomeadamente na casa de banho, escadas e entradas de casa,
com base no manual FallSensing (Silva, Martins & Andrade, 2015).
3. Aconselhamento de novo rastreio num período aproximado de 12 meses (Phelan, Mahoney, Voit & Stevens, 2015),
fazendo-se acompanhar do cartão de registo entregue na 1ª avaliação.
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