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MOVE.TE – Fisioterapia, Saúde e Movimento 
 
O MOVE.TE pretende ser um movimento cívico, científico e clínico de apoio ao Sistema Nacional 

de Saúde (SNS) e aos Cuidados de Saúde Primários (CSP) na Área da Fisioterapia. 

 

O MOVE.TE constitui uma plataforma de reflexão, discussão, partilha e definição de programas 

de Fisioterapia que facilitem o planeamento de respostas no âmbito da promoção e proteção da 

saúde, incluindo a criação de ambientes saudáveis e a promoção de estilos de vida saudáveis ao 

nível dos CSP.   

 

Acreditando na vantagem de uma articulação mais próxima entre tecido académico, instituições 

de saúde e profissionais da prática clínica, procurou-se desenvolver um cluster que potenciasse 

a construção de programas de saúde de âmbito nacional, suportados pela evidência científica 

mais recente e atualizada, experiências nacionais e internacionais, adaptados à organização e 

estrutura atual dos CSP, e, acima de tudo, às necessidades da população.  

 

Esta iniciativa surgiu na sequência do grupo de trabalho “Fisioterapia nos Cuidados de Saúde 

Primários” proposto pela Comissão de Reforma dos Cuidados de Saúde Primários do Ministério 

da Saúde em 2016 e será dinamizada por três instituições de Ensino Superior Público: Escola 

Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra do Instituto Politécnico de Coimbra, Escola 

Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto e Escola Superior de Saúde do Instituto 

Politécnico de Setúbal. 

 

Anualmente, estas três instituições irão definir uma temática de Saúde e impulsionar o 

desenvolvimento de um programa de promoção de saúde e prevenção de doença nessa área, 

através da articulação com as restantes instituições de ensino superior da área científica de 

Fisioterapia, profissionais da prática clínica de diferentes Agrupamentos de Centros de Saúde 

(ACeS), as Administrações Regionais de Saúde (ARS), cidadãos e outros profissionais de 

saúde. O MOVE.TE pretende potenciar sinergias, disseminar conhecimento e boas práticas ao 

nível dos cuidados de saúde da população portuguesa. 
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1 

 

 

Enquadramento da Proposta de modelo de 
intervenção nos cuidados de saúde primários no 
âmbito da Fisioterapia na Prevenção de Quedas do 
Adulto mais Velho  

 

1.1.  Envelhecimento demográfico em Portugal  
 

O Envelhecimento demográfico da população mundial é uma realidade incontornável. Pela 

primeira vez na história da humanidade, estima-se que no mundo, o número de pessoas idosas 

seja superior ao número de jovens com menos de 14 anos (WHO, 2007). 

 

A realidade portuguesa não é alheia a este facto. Em 2015, o índice de envelhecimento em 

Portugal foi de 146,5, ou seja 146,5 idosos por cada 100 jovens (www.pordata.pt).  

 

De acordo com as projeções do Instituto Nacional de Estatística (2014), num cenário central – 

“neste cenário foram consideradas as hipóteses de evolução central da fecundidade e da 

mortalidade e a passagem para saldos migratórios positivos” – são esperadas alterações da 

estrutura etária da população, no sentido de um acentuado envelhecimento da população, de tal 

forma que, o índice de envelhecimento estimado para o ano de 2060 será de 307 idosos por 

cada 100 jovens. 

 

1.2.  A problemática das quedas na população idosa – que dimensão? 

 

Segundo a WHO Global Report on Falls Prevention in Older Age (2007), todos os anos 

aproximadamente 28 a 35% das pessoas com 65 e mais anos sofrem uma queda, podendo 

atingir os 42% quando a idade é superior a 70 anos. 

 

Dados da EuroSafe (2016), colocam as quedas na Europa como sendo a causa de 22% de 

todos os acidentes verificados no biénio 2012-2014. Em Portugal, os dados epidemiológicos 

sobre as quedas na população idosa em Portugal são escassos. No entanto, em 2006, o sistema 

português de monitorização, vigilância e de registo de acidentes domésticos e de lazer 

(ADELIA), identificou as quedas como a causa mais frequente para os acidentes não  

http://www.pordata.pt/
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intencionais domésticos e de lazer (ADL) sofridos por pessoas de todas as idades – 65%. No 

caso das pessoas com 75 e mais anos, as quedas foram a causa dos ADL em 88% dos casos 

(DGS, 2010. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes - PNPA). 

 

Dados mais recentes do Relatório EVITA – Epidemiologia e Vigilância dos Traumatismos e 

Acidentes (2014), voltam a identificar as quedas como a causa mais frequente para os ADL, 

tendo-se verificado que as quedas representaram 68,7 % de todos os acidentes registados no 

triénio 2009-2012.  

 

Uma das dimensões/ impacto das quedas a ter em conta prende-se com o aumento do consumo 

dos serviços de saúde, nomeadamente os episódios de urgência e os internamentos 

hospitalares.  

 

A taxa de admissão hospitalar devido a quedas é variável de país para país. Por exemplo, em 

países como Austrália, Canadá, Reino Unido e Irlanda a taxa de admissão hospitalar devido a 

quedas pode variar entre os 1,6 e os 3,0 por 10 000 habitantes. A taxa de visitas à urgência 

hospitalar no Reino Unido e na região da Austrália ocidental variam entre os 5,5 e os 5,8 por 10 

000 habitantes (WHO, 2007). 

 

Relativamente a Portugal, na ARS Centro, onde foi produzido um relatório acerca do perfil 

regional de acidentes (2016), foram registados 6645 internamentos devido a quedas acidentais 

no ano de 2013, correspondendo a uma taxa de internamento bruta de 374,5 (/100 000 

inscritos), e uma taxa de letalidade intra-hospitalar de 3,8% (Figura 1).  

 

O número de episódios de internamento devido às quedas, registados nesta região de Saúde em 

2013, foi progressivamente maior à medida que a idade aumenta. 
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Fonte: ARS Centro – Departamento Saúde Pública (2016). Perfil regional de acidentes - Caracterização dos acidentes não intencionais. 

 

Figura 1 – Episódios de internamento e taxa de internamento bruta na ARS Centro - 2013 

 

Outro impacto das quedas, prende-se com a taxa de mortalidade e/ou o tipo de lesões 

resultantes. Em 20-30% dos casos as quedas resultam em lesões de gravidade média a severa, 

são a causa de 10-15% de todos os episódios de urgência e responsáveis por 40% de todas as 

causas de morte por acidente. Vinte por cento das pessoas com fratura do fémur resultante de 

uma queda, morrem no espaço de um ano após a fratura. A síndrome pós-queda pode ainda 

incluir a dependência, perda de autonomia, confusão, imobilização e depressão, o que por sua 

vez resulta na restrição da participação em atividades de vida diária (WHO, 2007). 

 

Segundo os dados da EuroSafe (2015), no biénio 2010-2012, o risco de morte devido a quedas 

na Europa foi significativamente maior na população idosa, sendo que de todas as quedas fatais, 

77% ocorreram em pessoas com 65 ou mais anos. Tendo em conta os motivos para admissão 

hospitalar, na população acima dos 65 anos, as fraturas tiveram um impacto significativo quando 

comparado com a população adolescente e jovens adultos – 13,05 /1000 pessoas e 2,94/1000 

pessoas, respetivamente. 

 

Uma recolha de dados a partir da ferramenta Global Health Data Exchange (GHDx) do Institute 

for Health Metrics and Evaluation (IHME), permitiu observar uma comparação do risco de quedas  
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associado à Mortalidade e aos Disability-Adjusted Life Years (DALY’s), verificando-se dados 

relevantes do ponto de vista do enquadramento epidemiológico. 

 

No que diz respeito à análise da mortalidade, verifica-se que as quedas estão associadas a 50% 

da mortalidade na faixa etária entre os 50 e os 69 anos, e a 80% na faixa etária dos 70 ou mais 

anos (Figura 2). Em comparação com os dados internacionais, Portugal está acima da média da 

Europa Ocidental (45%) na faixa etária dos 50-69 anos de idade, e abaixo na faixa dos 70+ 

anos. Comparativamente ao espectro mundial, Portugal situa-se acima da média mundial em 

ambas as faixas etárias (GHDx, 2015). Contudo, os dados a nível mundial podem apresentar 

algumas limitações podendo ser enviesados pela baixa esperança média de vida em países em 

desenvolvimento, assim como pelos métodos de recolha de dados. 

 

Em termos de DALY’s, a análise dos dados permite perceber um desvio superior dos valores em 

Portugal relativamente à referência da Europa Ocidental e Mundial na faixa etária dos 50-69 

anos, com 58% dos DALY’s associados ao fator de risco queda. Na faixa etária dos 70+ anos as 

quedas associam-se a 61% dos DALY’s nesta faixa etária (Figura 2). 

 

Fonte: GHDx 

 

Figura 2 – Mortalidade e DALY’s associados ao fator de risco queda.  
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Em Portugal, no biénio 2010-2012, na população com 65 e mais anos, foram registadas 243 

quedas fatais, com uma taxa de incidência de 17,72 (por cada 100 000 idosos 65 e mais anos). 

(EuroSafe 2015). 
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2 

 

Orientações estratégicas vigentes em Portugal e na 
Europa 

 
2.1. Plano Nacional de Saúde e Programas da Direção-Geral da Saúde 

 
O atual Plano Nacional de Saúde (PNS) estipulou como meta o aumento da esperança média de 

vida saudável aos 65 anos em 30%. São enfatizados programas que se focalizem no grupo 

etário dos 50-60 (PNS, 2015). Segundo dados do Institute for Health Metrics and Evaluation 

(IHME), nos últimos anos esta faixa etária apresentou um crescimento elevado na mortalidade 

associada ao risco de queda (aumento de 2%). Paralelamente, também foi objetivada a garantia 

de qualidade na realização de rastreios de base populacional, tendo em vista a equidade e o 

acesso a estratégias de prevenção de qualidade (PNS,2015). O apoio à “implementação, a nível 

regional e local, de projetos de intervenção comunitária direcionados para os grupos mais 

vulneráveis da população” surge ainda como orientação específica para a implementação do 

PNS 2020. Entende-se que ações no âmbito da avaliação de fatores de risco de queda, assim 

como programas de intervenção para a sua prevenção, inserem-se claramente nestes objetivos 

e diretrizes.  

 

A prevenção de acidentes domésticos e de lazer em pessoas idosas é uma área de intervenção 

prioritária do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes (PNPA, 2010-2016). A prevenção 

das quedas nas pessoas idosas, pela sua relevância na saúde pública, insere-se nos oito eixos 

estratégicos definidos neste documento, integrando-se ao nível dos objetivos definidos, enquanto 

atividades de prevenção seletiva dirigidas a grupos ou segmentos populacionais com maior risco 

de acidentes. Entre as ações descritas para a operacionalização do programa, consta a ação de 

“A4: Promover a elaboração e divulgação de orientações técnicas e guias para 

profissionais de saúde sobre: (...) 2) Prevenção de acidentes domésticos (quedas...)” 

(PNPA, 2010-2016, pág. 28). Pretende-se com este documento ir ao encontro deste objetivo 

colaborando com as estratégias definidas no PNPA. 

 

O PNPA integra também o projeto “Com Mais Cuidado” de prevenção de acidentes domésticos 

com pessoas idosas, onde se enfatiza a capacitação para a prevenção, nomeadamente na área 

da promoção da atividade física, na avaliação dos riscos individuais e na promoção de 
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competências para lidar com condições de saúde (ex.: limitação funcional), bem como na 

avaliação dos riscos ambientais. 

 

Já em 2006, o Programa Nacional de Saúde para as Pessoas Idosas delimitou a prevenção de 

acidentes domésticos e de lazer como um eixo prioritário de ação. No âmbito deste plano, foi 

também publicada uma série de documentos informativos destinados à população idosa 

portuguesa. Destaca-se o guia “Prevenção de acidentes domésticos com pessoas idosas” que 

incide sobre as quedas, fatores de risco e conselhos úteis para a sua prevenção (PNSPI, 2006). 

A importância do contributo dos profissionais de saúde, através da identificação de fatores 

reversíveis e indicação de estratégias de intervenção baseadas na evidência, é novamente 

realçada neste documento (PNSPI, 2006).   

 

2.2.  Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável 
 
Em resposta aos atuais desafios sociais decorrentes do envelhecimento demográfico, Portugal 

assumiu um compromisso com a Estratégia e Plano de Ação Global para o Envelhecimento 

Saudável da Organização Mundial de Saúde (OMS) e com as Propostas de Ação da União 

Europeia para a promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável e da Solidariedade entre 

Gerações, através da Decisão n.º 940/2011/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 

de setembro 2011.   

 

No seguimento da concretização deste acordo político, o governo de Portugal estabeleceu a 

constituição de um grupo de trabalho interministerial para apresentar, no prazo de 180 dias, uma 

proposta de Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável (ENEAS), como 

publicado no Despacho n.º 12427/2016 do Diário da República 2.ª série — N.º 199, de 17 de 

outubro de 2016.  

 

A elaboração da estratégia tem como objetivo a prossecução de medidas interdisciplinares 

colaborativas com vista à melhoria da saúde e bem-estar das pessoas idosas. Diversas medidas 

enumeradas no despacho supracitado, remetem claramente para a importância que os CSP 

assumirão nesta estratégia. Destas destacam-se a “elaboração e execução de planos de 

intervenção personalizados, baseados na promoção da saúde e nas capacidades funcionais, 

pelos serviços com responsabilidade na matéria”; a promoção da “articulação entre os diversos 

níveis de cuidados de saúde para a garantia da continuidade de cuidados”; “a integração de 
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cuidados a idosos, definindo, nomeadamente, a trajetória de cuidados e o plano de cuidados 

colaborativos”; o desenvolvimento de “ações de promoção da saúde e ações de promoção da 

saúde e prevenção de doença, definindo um esquema de vigilância da saúde dos idosos que 

inclua a avaliação da funcionalidade”.  

 

A Fisioterapia na prevenção das quedas, enquanto valência dos CSP e na comunidade, 

enquadra-se nas linhas orientadoras da ENEAS e poderá contribuir significativamente para o 

cumprimento dos objetivos definidos. A Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, através do 

Grupo de Interesse em Fisioterapia no envelhecimento e com a colaboração independente de 

membros da plataforma MOVE.TE, enviou o seu contributo para o Grupo de Trabalho 

interministerial da ENEAS. 

 

2.3.  Estratégia Europeia 

 

Em 2011, a Comissão Europeia lançou a Parceria Europeia para a Inovação no Envelhecimento 

Ativo e Saudável (EIP-AHA). Esta iniciativa pioneira pretendeu fomentar a concertação dos 

esforços de todos os intervenientes europeus, nacionais e regionais na criação de respostas aos 

desafios sociais específicos desencadeados pelo envelhecimento demográfico europeu 

(Comissão Europeia, 2012). 

 

A Comissão Europeia reconhece a prevenção das quedas como uma abordagem claramente 

vantajosa para as pessoas idosas e os seus cuidadores, assim como promotora de eficiência e 

contenção de custos ao nível dos sistemas de saúde e de apoio social (Comissão Europeia, 

2012; 2014). A prevenção primária e identificação precoce de pessoas idosas em risco de queda 

(prevenção secundária) são entendidas como elementos críticos, que deverão ser agilizados 

concomitantemente com a gestão terapêutica e monitorização (prevenção secundária) dos 

episódios de quedas e fraturas ósseas (Comissão Europeia, 2012; 2014) no âmbito da saúde 

pública. 

 

A EIP-AHA classificou o problema das quedas na população idosa como uma das áreas 

prioritárias no âmbito dos “cuidados de saúde personalizados” (Comissão Europeia, 2012). 

Consequentemente, lançou em 2012 o programa de ação A2 “Falls Prevention Initiative” 

(iniciativa de prevenção de quedas) com o objetivo de validar e operacionalizar modelos de 
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rastreio precoce e de prevenção das quedas. O enfoque passou não só pelo contributo das 

novas tecnologias nesse sentido, mas também pela reformulação/otimização dos modelos de 

prestação de serviços nos diferentes níveis de cuidados de saúde (Comissão Europeia, 2012; 

2014).   

 

O grupo de ação A2 da EIP-AHA propôs uma pathway para a prevenção e gestão das quedas 

(figura 3), tendo estabelecido objetivos e áreas de ação para o seu cumprimento (EIP Action 

Group A2, 2013). Enfatiza-se o denominador comum de criação e implementação de respostas 

integradas e centradas na pessoa idosa, em todas as ações e atividades, assim como a 

necessidade de produção e suporte de evidência científica (EIP Action Group A2, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - O ciclo de prevenção e gestão das quedas proposto pelo grupo de ação A2 da EIP-AHA. 

(traduzido e adaptado do plano de ação final do EIP Action Group A2, 2013) 

 

 

 

 

  

 

Fase 1 

Apoio ao envelhecimento 
saudável e activo para a redução 

do risco de quedas e fracturas 
ósseas associados ao sindrome 

de fragilidade. 

 

Fase 2  
Identificação de indivíduos em 
risco de queda e fracturas que 
beneficiarão de intervenções 

individualizadas. 

 

Fase 3 

Intervenções coordenadas, 
centradas na pessoa para a gestão 
terapeutica e prevenção  de quedas 

e fracturas  

Agentes capacitadores 
Políticas de saúde; liderança e governo; sensibilização da opinião pública; compreensão e 
envolvimento; investigação colaborativa; evidência científica e dados; sistemas integrados; 

profissionais; tecnologia. 
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A EIP-AHA funcionou também como uma antecâmara para a implementação da estratégia 

europeia de desenvolvimento e capacitação Horizonte 2020, onde instrumentos financeiros 

significativos viriam a ser posteriormente canalizados para projetos neste âmbito, como são 

exemplos os consórcios Profound e E-Nofalls. 

 

Este documento encontra-se alinhado com as políticas preconizadas pela Comissão Europeia, 

que contaram com um importante contributo de fisioterapeutas (quer no âmbito da prática clínica, 

quer ao nível da investigação e desenvolvimento) ao nível da sua delineação e 

operacionalização no espaço comunitário europeu. 
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3 

 

A prevenção de quedas enquanto estratégia 
favorável para o envelhecimento saudável 
 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2007), se não forem tomadas medidas 

preventivas, estima-se que o número de lesões e consequências resultantes das quedas terá um 

aumento de 100% até ao ano de 2030.  

 

A promoção da atividade física bem como a prevenção de quedas na população idosa, fazem 

parte das intervenções prioritárias designadas no documento - Estratégia e plano de ação para o 

envelhecimento saudável na Europa, 2012-2020 (WHO, Regional Committee for Europe, 2012. 

Strategy and action plan for healthy ageing in Europe, 2012-2020). 

 

Subjacentes a estas intervenções prioritárias foram estabelecidos objetivos que visam promover 

o aumento da atividade física no idoso, quer através de ambientes favoráveis na comunidade, 

quer através de atividades sociais, e reduzir a carga de doença e incapacidade resultante das 

quedas acidentais entre as pessoas idosas (OMS, 2012). 

 

Enquanto o nível de atividade física é um dos fatores preditores e potenciadores do 

envelhecimento saudável, o fenómeno das quedas é considerado fator de risco para o declínio 

funcional e síndrome de fragilidade, através do aumento da carga de doença e incapacidade 

associadas (OMS, 2012). 

  

Ao considerarmos prioritária a intervenção na prevenção de quedas, teremos que ter em conta, a 

promoção da atividade física, uma vez que os fatores de risco no idoso incluem não só os 

problemas músculo-esqueléticos como a fraqueza muscular, mas também distúrbios da marcha 

e do equilíbrio. 
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Segundo a OMS (2012), uma das ações a ter em conta para a prevenção de quedas é 

precisamente a implementação de programas de exercício, de fisioterapia e de treino de 

equilíbrio. 

 

Esta posição sobre foi novamente reforçada nas Guidelines on Integrated care for Older People 

(ICOPE) publicadas em 2017. A prevenção das quedas surge novamente como uma prioridade 

em saúde, sendo enfatizada a importância da avaliação do risco de queda nas pessoas idosas e 

consequente criação de respostas adequadas na comunidade (OMS,2017). O programa 

MOVE.TE vai ao encontro das recomendações enunciadas neste documento. 

 

3.1.  Exemplo internacional de Fisioterapia na prevenção de quedas 

 

O funcionamento e organização do sistema nacional de saúde (National Health Service - NHS) 

do Reino Unido apresentam diferenças entre os países que o constituem (Inglaterra, Gales, 

Irlanda do Norte e Escócia), uma vez que estes possuem autonomia funcional e recursos 

distintos. Não obstante, existem em todo o território britânico serviços especializados para a 

prevenção de quedas nas pessoas idosas. São denominados “Falls services” ou “Osteoporosis 

and falls services”. Por sua vez, estes incluem as “Falls Clinics” que são unidades funcionais 

interdisciplinares das pathways da prevenção de quedas. As pessoas idosas são ali 

referenciadas após recorrerem a serviços de saúde devido a um episódio de queda, por 

indicação de um profissional de saúde, ou ainda por auto-referenciação.  

Os Fisioterapeutas estão integrados nas pathways específicas de cuidados de saúde no âmbito 

da prevenção das quedas, e como tal nas “Falls clinics” e nos programas comunitários de 

prevenção de quedas inseridos nos cuidados de saúde primários. Estas pathways são 

transversais aos diferentes níveis de cuidados de saúde (desde o hospital aos programas 

comunitários em instituições parceiras) e articulam a sua ação para a promoção de respostas 

efetivas a pessoas idosas que sofreram um episódio de queda, ou que sejam identificadas como 

em risco de queda.  
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Estes Fisioterapeutas, altamente especializados, levam a cabo avaliações globais extensas, 

despistam algumas patologias (ex.: osteoporose), encaminham para outros profissionais de 

saúde ou serviços especializados, assim como disponibilizam suporte individualizado. Podem 

ainda prescrever produtos de apoio para facilitar a realização de atividades da vida diária. Por 

último, também assumem funções de gestão dos processos de cuidados dos utentes. 

Não obstante as variações regionais, e de patamares na carreira no NHS, os Fisioterapeutas são 

responsáveis pela avaliação, estruturação e implementação de programas de intervenção de 

Fisioterapia que visam a melhoria e promoção das capacidades sensoriomotoras, da 

funcionalidade e dos atributos físicos das pessoas idosas em risco de queda. São os 

profissionais de saúde que implementam os programas de exercício baseados na evidência, 

levam a cabo ações de educação para a prevenção de quedas, com os objetivos gerais de 

melhorar o equilíbrio e a auto-eficácia, reduzir o medo de cair e promover um estilo de vida 

activo e saudável. 

  



Fisioterapia na Prevenção de Quedas do Adulto mais Velho 

MOVE.TE 2017                                                                                                                                                         22 
 

 

Referências Bibliográficas Capítulo 1 

 

 Contreiras & Rodrigues (2014). EVITA – Epidemiologia e vigilância dos traumatismos e 
acidentes – Relatório 2009-2012; Lisboa, INSA,IP. 

 DGS (2015). Resenha dos Planos de Saúde: Nacional-Regionais-Locais. Lisboa: Direção 
Geral da Saúde. ISSN: 978-973-675-232-5 

 DGS (2006). Programa Nacional para a Saúde das pessoas idosas. Lisboa: Direção geral 
da Saúde. ISBN 972-675-155-1 

 DGS (2010). Programa Nacional de prevenção de acidentes. Lisboa: Direção geral da 
Saúde 

 European Commission (2012).  Taking forward the Strategic Implementation Plan of the 
European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing. Brussels: European 
Commission. Retirado de https://ec.europa.eu/eip/ageing/library/communication-
commission-european-parliament-and-council-taking-forward-strategic_en  

 European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (2013). ACTION PLAN A2 
on Specific Action on innovation in support of ‘Personalized health management, starting 
with a Falls Prevention Initiative- Update January 2013. Brussels: European Comission. 
Retirado de https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-
ageing/a2_action_plan.pdf 

 EuroSafe: Injuries in the European Union, Summary on injury statistics 2012-2014, 
Amsterdam 2016.  

 European Association for Injury Prevention and Safety Promotion - EuroSafe, (2015). Falls 
among older adults in the EU-28: Key facts from the available statistics. 

 Global Health Data Exchange (GHDx) of the Institute for Health Metrics and Evaluation 
(IHME). Acessível em: http://www.healthdata.org/about/ghdx. 

 INE (2014). Projeções de População Residente 2012-2060. Destaque - informação à 
comunicação social de 28 de março. Retirado de www.ine.pt. 

 WHO (2007). Global report on falls prevention in older age. Geneva: WHO Press. 
 WHO Regional Committee for Europe (2012). Strategy and action plan for healthy ageing in 

Europe, 2012–2020. Malta, 10–13 September. 
 WHO (2017). Integrated care for older people Guidelines on community-level interventions 

to manage declines in intrinsic capacity. Geneva: WHO Press. 

  

https://ec.europa.eu/eip/ageing/library/communication-commission-european-parliament-and-council-taking-forward-strategic_en
https://ec.europa.eu/eip/ageing/library/communication-commission-european-parliament-and-council-taking-forward-strategic_en
http://www.ine.pt/


Fisioterapia na Prevenção de Quedas do Adulto mais Velho 

MOVE.TE 2017                                                                                                                                                         23 
 

 

 
 

 
 

MOVE.TE – SAÚDE E MOVIMENTO 
 

 
FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DE QUEDAS DO  

ADULTO MAIS VELHO  
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2: 
  

 Proposta organizativa e colaborativa de modelo de intervenção 
nos Cuidados de Saúde Primários 

 
 
 

 
Autores: Ana Casaca, Ana Luís Silva, Ana Rita Silva, Paulo Pereira,           
Pedro Maciel Barbosa, Rubina Moniz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fisioterapia na Prevenção de Quedas do Adulto mais Velho 

MOVE.TE 2017                                                                                                                                                         24 
 

4 

 
 

 

Proposta organizativa e colaborativa de modelo de 
intervenção nos Cuidados de Saúde Primários 
 

 

4.1. Onde? 

De acordo com a atual estrutura organizativa dos CSP, defende-se que a intervenção dos 

Fisioterapeutas na prevenção de quedas no Adulto mais velho deverá ser promovida pela 

Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP). 

 

No seguimento do já proposto pelo grupo de trabalho “Fisioterapia nos Cuidados de Saúde 

Primários”, organizado pela Comissão de Reforma do SNS na área dos CSP, do Ministério da 

Saúde em 2016, reafirma-se a proposta de que todos os fisioterapeutas dos CSP sejam 

totalmente integrados nas URAP, o que permitirá gerar uma maior massa crítica, uma melhor 

gestão e rentabilização do tempo destes profissionais nas respostas às necessidades dos 

utentes e uma maior equidade da população no acesso a estes profissionais, beneficiando os 

utentes, as outras unidades funcionais do ACeS, os parceiros da comunidade e a comunidade 

científica dos fisioterapeutas. 

 

A falta de recursos humanos em fisioterapia e a diversidade inter-regional no território nacional 

remetem para a necessidade de implementação de um modelo organizativo flexível, com uma 

carteira base de serviços a ser desenvolvida pelos fisioterapeutas quer dos ACeS, quer das 

Unidades Locais de Saúde (ULS), no âmbito das equipas em que estão integrados, de forma a 

responder às diferentes necessidades e assimetrias encontradas.  

 

Numa ótica de promoção e proteção da saúde e prestação de cuidados na doença, a carteira de 

serviços da URAP integra três tipos de abordagens nas quais se identificam as várias áreas 

desenvolvidas pelos fisioterapeutas nos CSP, sempre assente numa lógica de consultadoria 

multiprofissional: 
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1. Atividades de resposta a necessidades expressas, por referenciação a partir de outras 

unidades, tais como as de consultadoria e serviços assistenciais, onde se incluem consultas 

de fisioterapia e outras respostas, quer realizadas individualmente, quer em grupo; 

 

2. Atividades desenvolvidas no âmbito dos processos e projetos que podem ser implementados 

por outras unidades como, por exemplo, as USF/UCSP, UCC, USP. 

 

3. Projetos próprios, inovadores, criados em função das necessidades da comunidade e 

também atividades transversais a todo o ACeS. 

Fonte: Relatório “Fisioterapia nos Cuidados De Saúde Primários. Proposta para promover a Resolutividade dos CSP e assegurar 
cuidados De Fisioterapia” 

 
 

Figura 4 – Organograma do Modelo Organizativo da Fisioterapia nos Cuidados de Saúde Primários. 
 

Enquadramos a proposta de modelo de intervenção nos CSP no âmbito da Fisioterapia na 

Prevenção de Quedas do Adulto mais Velho, no ponto 3 do modelo organizativo apresentado. 
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Ao ser enquadrada na carteira de serviços da URAP, permitirá também que outras áreas 

profissionais (nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais) complementem a intervenção e a 

tornem mais eficaz. As URAP estabelecerão parcerias com as unidades funcionais 

referenciadoras (USF e UCSP) de modo a estabelecer critérios e vias de referenciação simples e 

eficazes de acordo com os critérios de inclusão apresentados, com as Unidades de Saúde 

Pública (USP) enquanto coordenadoras locais do Programa Nacional de Prevenção de 

Acidentes (PNPA) e das equipas de prevenção de acidentes dos ACeS, e com as instituições 

comunitárias (Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia e Instituições Particulares de 

Solidariedade Social), de forma a garantir a articulação necessária entre os cidadãos e os 

Centros de Saúde mais próximos.  

 

Em seguida serão apresentadas as propostas de articulação com os diferentes níveis e agentes 

responsáveis pelos cuidados de saúde primários. 

 

4.2. Como?  

4.2.1.  Articulação com USF/UCSP 

Apresentação formal do projeto com o objetivo de fornecer a informação sucinta no que respeita 

à fundamentação, população alvo, objetivos, formas de articulação com UF, modelo de 

intervenção e critérios de inclusão no projeto.  

 

Acesso dos utentes das UCSP/USF para integração no projeto: 

A) Referenciação interna individual de utentes à URAP/Fisioterapia com critérios de 

inclusão no projeto (o médico de família referencia utilizando o SClínico ou, na sua ausência, um 

modelo próprio de referenciação à URAP/Fisioterapia ou outro meio acordado com a sua 

URAP/Fisioterapia); 

B) Referenciação por cedência de listagem de utentes dentro dos critérios de inclusão no 

projeto (a unidade funcional fornece à URAP/Fisioterapia a listagem dos utentes inscritos que 

estão dentro dos critérios, não sendo necessária nenhuma referenciação pelos meios 

anteriormente descritos); 

C) Integração no projeto de utentes referenciados internamente para a Fisioterapia por 

outros motivos (utentes que tiveram apoio da Fisioterapia por referenciação do seu médico de 
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família, são, após alta do episódio que motivou a referenciação, integrados no projeto por 

preencherem os critérios de inclusão). 

Os utentes referenciados são alvo de avaliação pela Fisioterapia de acordo com o estipulado no 

projeto, sendo atribuída uma classificação de risco de queda. Com base nesta informação, os 

utentes são integrados no projeto MOVE.TE – Fisioterapia na Prevenção de Quedas no grupo de 

prevenção primária ou no grupo de prevenção secundária. 

 

No final de cada ano é dada informação a cada UF que referenciou utentes através de relatório e 

informação em SClínico, onde consta: nº de utentes referenciados, nº de utentes com risco de 

queda (identificados por níveis de risco), nº de utentes integrados em plano de intervenção 

primária e secundária, nº de utentes que concluíram plano de intervenção, resultados atingidos - 

percentagem de utentes que concluíram plano de intervenção que melhoraram o índice do seu 

risco de queda.  

 

 

Figura 5 – Fluxograma de Articulação com USF e UCSP. 
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4.2.2.  Articulação com Unidades de Saúde Pública 

O PNPA insere-se nas competências da USP de gerir programas de intervenção no âmbito da 

prevenção, promoção e proteção da saúde da população em geral ou grupo específicos, no 

quadro dos planos nacionais de saúde ou dos respetivos programas ou planos regionais ou 

locais de saúde.  

 

O projeto Fisioterapia na Prevenção de Quedas no Adulto mais Velho, insere-se nas estratégias 

do PNPA, contribuindo as suas ações para o desenvolvimento dos objetivos deste, sendo os 

recursos garantidos pela URAP. De forma a garantir o seu desenvolvimento é essencial que o 

projeto integra o Plano de Ação da URAP e consequentemente o Plano de Ação do ACeS uma 

vez que concorre para os objetivos do PNPA que podem ser identificados pelo Plano Local de 

Saúde. Por outro lado, o Plano de Ação da Equipa de Prevenção de Acidentes do ACeS (caso 

exista) deverá ter em conta o projeto enquanto estratégia para a diminuição dos acidentes não 

intencionais na área de abrangência do ACeS.  

 

A avaliação e monitorização do projeto deverão ocorrer em parceria com a coordenação da 

URAP enquanto unidade operacional e a coordenação da USP do ACeS enquanto unidade 

gestora do PNPA. Esta parceria contribuirá para a identificação de necessidades tendo em conta 

o perfil de saúde local aquando da elaboração dos planos de ação do ACeS. 

 

Esta estratégia de intervenção em parceria, permitirá uma articulação a nível regional, através 

das Equipas do Programa de Prevenção de Acidentes das ARS, dos Departamentos de Saúde 

Pública. 
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Figura 6 – Fluxograma de Articulação com USFP. 

 

4.2.3.  Articulação com instituições comunitárias - Câmaras Municipais ou Juntas de 
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As Câmaras Municipais (CM) ou Juntas de Freguesia (JF) com programa de promoção da 
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implementação do projeto MOVE.TE – Fisioterapia na Prevenção de Quedas no Adulto mais 

Velho, fazendo todo o sentido estabelecer-se uma parceria. Esta articulação terá bastantes 
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Por outro lado, esta articulação será profícua do ponto de vista clínico e científico pois permitirá 

uma resposta contínua, dado que terminada a avaliação e/ou intervenção no projeto MOVE.TE – 

Fisioterapia na Prevenção de Quedas os utentes serão reencaminhados para uma solução que 

garante a manutenção dos níveis de atividade física necessários, ao mesmo tempo que permite 

o retorno de informação clínica e aconselhamento vital para os responsáveis destes programas 

comunitários, constituindo-se deste modo uma potencial pathway contínua de capacitação e 

monitorização entre os serviços de saúde e estruturas locais. 

 

Por último, parceria entre ACeS e CM/JF permitirá consultadoria profissional junto destes 

programas comunitários o que facilita a identificação precoce de casos potencialmente de risco a 

qualquer momento. 

 

A parceria deve iniciar-se com uma ação de informação junto das CM/JF onde consta 

informação sucinta do projeto (objetivos, articulação com CM/JF, modelo de intervenção, número 

de utentes a incluir no projeto). 

 

A CM/JF fornece a listagem dos utentes inscritos e, realizar-se-á o agendamento das avaliações 

da Fisioterapia. 

 

Os utentes com risco de queda são integrados em projeto de prevenção de Fisioterapia 

consoante o seu nível de risco. Por seu lado, os utentes sem risco de queda são reagendados 

para nova avaliação (1 ano após a data da avaliação precedente). 

 

No final de cada ano é dada informação à CM/JF onde consta: nº de utentes avaliados, nº de 

utentes com risco de queda (identificados por níveis de risco), nº de utentes integrados em plano 

de intervenção, nº de utentes que concluíram plano de intervenção, resultados atingidos 

(percentagem de utentes que concluíram plano de intervenção que melhoraram o seu risco de 

queda). 

 

A CM/JF compromete-se a fornecer, anualmente, a listagem dos utentes inscritos no seu 

programa de promoção da atividade física e a possibilitar um espaço adequado para a realização 

da avaliação de risco de queda em datas a combinar conjuntamente. O ACeS/URAP  
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compromete-se a fornecer consultadoria profissional especializada, integrar todos os utentes 

identificados com risco de quedas nos grupos de intervenção e a fornecer informação de retorno 

e aconselhamento aos responsáveis por programas comunitários. 

Figura 7 – Fluxograma de Articulação com CM e JF. 
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profissional aos fisioterapeutas da instituição o que permite a implementação do projeto e 

garante simultaneamente a cobertura de um grupo importante de utentes da população-alvo. 

 

Por outro lado, em instituições sem fisioterapeutas nos seus quadros de pessoal e em locais do 

país onde as acessibilidades são mais difíceis e demoradas, poderá ser mais rentável do ponto 

de vista operacional a deslocação do fisioterapeuta do ACeS/URAP a esta instituição para a 

implementação do projeto. 

 

O estabelecimento de uma parceria com uma IPSS com valência de apoio a população com 

mais de 50 anos, inicia-se com uma reunião com a direção da referida IPSS com o objetivo de 

fornecer informação sucinta do projeto (objetivos, articulação com IPSS, modelo de intervenção, 

número de utentes a incluir no projeto). 

 

Os utentes da IPSS a frequentar Centro de Dia/Lar são avaliados pela Fisioterapia da instituição 

ou do ACeS/URAP, dependendo da disponibilidade de recursos, em espaço disponibilizado pela 

IPSS em data a combinar conjuntamente. 

 

Os utentes com risco de queda em Centro de Dia/Lar são integrados em projeto de prevenção 

da Fisioterapia consoante o nível de risco a realizar em espaço disponibilizado pela IPSS e 

programado conjuntamente. Os utentes sem risco de queda são reagendados para nova 

avaliação 1 ano após a data da avaliação precedente. 

 

No final de cada ano, será fornecida informação à IPSS onde consta: nº de utentes avaliados, nº 

de utentes com risco de queda (identificados por níveis de risco), nº de utentes integrados em 

plano de intervenção, nº de utentes que concluíram plano de intervenção, resultados atingidos 

(percentagem de utentes que concluíram plano de intervenção que melhoraram o seu risco de 

queda). 
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Figura 8 – Fluxograma de Articulação com IPSS 

 

4.3. Resultados 

4.3.1.  Comunicação Interna  

Os CSP sofreram uma enorme alteração nas últimas duas décadas. Os papéis, as 

responsabilidades e mesmo o número de profissionais das equipas dos CSP aumentaram e 

prevê-se a mesma evolução nos próximos anos. Equipas tradicionalmente dominadas por 

clínicos gerais e enfermeiros generalistas deram lugar a equipas multiprofissionais, incluindo 

outras áreas profissionais de saúde na prestação de cuidados (Brown, et al., 2009; Vachon, et 

al., 2013). 

 

A eficácia da comunicação entre os diferentes profissionais tem vindo a ser referida em diversos 

estudos e associada a melhores outcomes e maior segurança do utente. Melhorar o fluxo de 

informação, bem como o acesso à informação, pode servir para melhorar a qualidade da 

comunicação dentro da equipa, garantindo um atendimento coordenado e oportuno do utente 

(Brown, et al., 2009). 
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A ponte entre os meios formais e informais de comunicação, dentro e entre as equipas de CSP, 

é o crescente uso da informática médica, incluindo tanto os sistemas de registo eletrónicos de 

saúde (SClínico) como os sistemas de mensagens computadorizadas (Email, Communicator,…) 

(Brown, et al., 2009). 

 

Cumprindo estes objetivos, define-se no projeto MOVE.TE – Fisioterapia na Prevenção de 

Quedas no Adulto mais Velho tanto a direção e timings do fluxo de informação como a estrutura 

de divulgação. 

 

Propõe-se, como comunicação interna entre equipas, a divulgação dos resultados obtidos em 

“Relatório de Resultados Anual Global” e “Relatório de Resultados Anual Específico” por 

USF/UCSP e Médico Referenciador e “Relatório de Resultados Anual URAP”. O “Relatório de 

Resultados Anual Global” pretende expor o potencial impacto do projeto em ganhos de saúde na 

comunidade em que está inserido. O “Relatório de Resultados Anual Específico” consiste na 

aplicação de um filtro por unidade ou referenciador permitindo que estes conheçam de perto as 

alterações obtidas apenas naqueles utentes por eles sinalizados contribuindo, assim, para a 

melhoria da qualidade dos cuidados prestados.  

 

Como ferramentas criou-se uma Base de Dados em formato Excel (anexo XY), construída em 

formato fixo sem possibilidade de alteração, onde apenas são registados os dados relativos às 

variáveis consideradas. As fórmulas de cálculo dos resultados estão, também, definidas 

permitindo a rápida e fácil visualização dos resultados.  

 

Nos locais onde esteja implementado SClínico versão Fisioterapia, propõe-se a transposição da 

informação do “Relatório de Resultados Anual Específico” por USF/UCSP para este aplicativo no 

separador “Notas”, de modo a facilitar o acesso à informação do médico responsável pelo utente, 

e garantindo-se a progressiva informatização dos registos apesar das limitações óbvias do 

aplicativo nesta fase. 
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4.3.2.  Comunicação Externa 

Um relatório elaborado pelo Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido refere que o 

planeamento nos CSP tem sido dificultado pela falta de dados sistemáticos sobre quais os 

cuidados que são prestados atualmente, por quem, com que recursos e qual o seu impacto. 

 

Verificou, também, que muitos projetos inovadores têm uma avaliação deficitária e fragmentada 

tornando difícil, para os decisores políticos ou líderes, a defesa da utilização dos recursos 

necessários para a sua implementação e proliferação. Assim, os dados relativos a uma prática 

devem ser disponibilizados de forma sistemática e por rotina, permitindo a perceção dos 

detalhes relativos aos recursos utilizados, o tipo e qualidade do trabalho desenvolvido e os 

resultados alcançados (Primary Care Workforce Comission, 2015). 

 

Concluindo, todos os recursos investidos em novos modelos de cuidados devem incluir uma 

componente de avaliação e partilha de evidências sobre a sua eficácia, a fim de justificar novas 

formas de trabalho. 

 

Neste sentido, o projeto MOVE.TE – Fisioterapia na Prevenção de Quedas no Adulto mais Velho 

inclui e incentiva a partilha dos resultados com instituições parceiras e elementos coordenadores 

locais e nacionais. De facto, é objetivo do MOVE.TE publicar no site da plataforma os resultados 

anuais dos seus programas por área (https://movetesaude.wixsite.com/move-te).  

 

Simultaneamente, é objetivo enviar relatório anual para o Conselho Clínico e da Saúde dos 

ACeS envolvidos, para os coordenadores da USP dos ACeS envolvidos, coordenadores 

regionais do Programa Nacional de Saúde de Prevenção de Acidentes, e Instituições de Ensino 

Superior parceiras (com objetivo de apoiar projetos de investigação).  
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5 

 

 
Princípios Clínicos do modelo de intervenção nos 
Cuidados de Saúde Primários no âmbito da 
Fisioterapia na Prevenção de Quedas do Adulto mais 
Velho  

 
5.1.  Introdução  

A população idosa pode ser caracterizada pelo processo de envelhecimento biológico com um 

declínio gradual das suas competências físicas, cognitivas, sociais e emocionais. Este declínio 

pode ser acentuado pelo estilo de vida sedentário e eventual isolamento social. No seu conjunto 

resultam numa maior dificuldade em gerir os estímulos do meio ambiente de forma eficaz. 

 

Considerando a vulnerabilidade do indivíduo mais velho (envelhecimento individual), e o número 

crescente de pessoas cada vez mais velhas (envelhecimento demográfico), particular atenção é 

dada hoje aos problemas de saúde/doença e sociais que vêm sendo identificados, assim como 

às respostas que têm vindo a ser desenvolvidas, tanto ao nível da sua efetividade a médio/longo 

prazo, como da sua sustentabilidade face a uma população idosa em cada vez maior número. 

 

Ao nível da saúde, e com uma implicação direta para os fisioterapeutas, além da prevalência das 

doenças cardiovasculares há dois problemas com particular relevância - as quedas, e o 

desenvolvimento da síndrome de fragilidade. 

 

5.1.1. Síndrome de Fragilidade  

O Síndrome de Fragilidade é entendido como um estado de vulnerabilidade aumentada, 

reconhecível clinicamente e resultante do declínio da reserva e função de múltiplos sistemas 

fisiológicos simultaneamente, comprometendo a resposta destes aos estímulos do meio 

ambiente (Fried et al 2001). O seu ciclo negativo é descrito tendo início na sarcopénia observada 

nas pessoas com mais idade, que gera uma diminuição da taxa metabólica basal, da força e 

potência muscular e do volume de utilização do oxigénio (tolerância ao esforço). Estas 

diminuições, por sua vez, induzem a diminuição da velocidade da marcha, a diminuição da 

atividade em geral e têm por consequência um gasto energético menor que parece implicar 

diminuição do apetite e deterioração do estado nutricional. Este, por sua vez, influencia o 
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funcionamento de todos os sistemas, incluindo o agravamento da sarcopénia, e o ciclo vai-se 

acentuando (Xue, 2011). 

 

A prevalência da síndrome de fragilidade não é muito elevada nas pessoas residentes na 

comunidade (10,7% Collard et al 2012), contudo essa prevalência aumenta quando se trata de 

pessoas institucionalizadas (34,9% numa coorte polaca, 48% numa coorte canadiana e 68% 

numa coorte espanhola) (Matusik et al 2012; Freiheit et al 2011; Gonzélez-Vaca 2014). 

 

5.1.2. Síndrome das Quedas  

As quedas são fenómenos multifatoriais e heterogéneos frequentes nos adultos mais velhos, e 

estão relacionadas intimamente com a instabilidade postural (Tinetti, 2010).  

As quedas definem-se como um deslocamento não intencional, em consequência da perda de 

equilíbrio, que tem como consequência a mudança de posição do indivíduo para um nível mais 

baixo em relação à sua posição inicial. Esta insuficiência súbita dos mecanismos neurais e 

osteoarticulares que permitem a manutenção da postura acontece com ou sem perda de 

consciência ou lesão (Cristina et al., 2004).  

 

Calcula-se que 28-35% das pessoas com 65 anos ou mais caem a cada ano, aumentando esta 

prevalência para 32-42% acima dos 70 anos. As lesões associadas, desde ligeiras a severas, 

ocorrem em 20-30% dos casos, sendo que 10-15% condicionam recorrência ao serviço de 

urgência. A mortalidade é de aproximadamente 40% (WHO, 2008).  

 

Em Portugal, em 2006, a Direção Geral de Saúde estimou os custos diretos hospitalares 

relacionados com fraturas da extremidade proximal do fémur em 52 milhões de euros, cálculo 

que não abrange os gastos subsequentes com a recuperação e apoio social (DGS, 2012). Os 

fatores de risco para quedas em adultos mais velhos podem ser distribuídos, segundo a OMS, 

em quatro grupos (WHO, 2008): 
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Figura 9 – Fatores de Risco para Quedas em Adultos mais Velhos. 

Na avaliação da queda/risco de cair é importante considerar a interação e sinergismo entre as 

múltiplas causas, sendo que, deste modo, a associação de vários fatores de risco aumenta o 

risco de cair (Ungar, 2013).  

 

As quedas, mesmo sem resultados graves podem levar a dor, perda de confiança e 

independência, depressão e medo de cair refletindo-se numa diminuição da capacidade 

funcional, numa limitação na atividade social diminuindo significativamente a qualidade de vida 

dos adultos mais velhos (Lin, 2014). 

 

Alguns autores referem-se à queda como uma síndrome geriátrica por ser considerado um 

evento multifatorial e heterogéneo (Murphy et al. 2002; Schoenenburg, 2015). 

 

5.1.3. Medo de Queda  

O medo de cair é um fenômeno psicológico frequente em pessoas idosas que sofreram um 

episódio de queda; sendo também experienciado por pessoas idosas sem história prévia de 

quedas (Scheffer et al,2007; Zijlstra et al, 2007). Estima-se que aproximadamente 30% das 

pessoas idosas residentes na comunidade tenham medo de cair (Reelick et al, 2009). Este 

constructo psicológico e comumente operacionalizado pela autoeficácia relacionada com as  
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quedas, sendo esta definida como “o grau de confiança que uma pessoa tem na realização de 

atividades da vida diária, sem quedas ” (Lamb, 2005). As pessoas idosas que reportam uma 

menor autoeficácia tendem a restringir a sua atividade e participação (Zijlstra et al,2007; 

Schepen et al, 2012), o que pode criar um ciclo de descondicionamento físico, aumento do risco 

de queda e intensificação do medo de cair (Schepen et al, 2012). A restrição da atividade 

exclusivamente associada ao medo de cair, foi identificada como um fator de risco independente 

para o declínio funcional a longo prazo nesta população (Deshpande et al,2008).  

 

A avaliação da autoeficácia das quedas mostra-se assim um elemento de extrema importância 

na avaliação no âmbito da Fisioterapia na prevenção de quedas em pessoas idosas.  

 

5.2.  Avaliação 

Este documento procurou pesquisar e avaliar na literatura da especialidade os domínios, 

informação e instrumentos mais adequados, válidos e robustos que deverão constar de um 

processo de avaliação do risco de quedas realizadas por Fisioterapeutas. 

 

Foi objetivo deste documento adaptar a melhor evidência existente nesta área à aplicação 

prática em ambiente clínico. Na verdade, foram encontrados vários instrumentos que podem ser 

utlizados e cujos resultados representam dados importantes na avaliação e planeamento de uma 

intervenção de prevenção de quedas em adultos mais velhos. No entanto, organizou-se toda a 

informação em duas secções. 

 

Na secção 5.2.1 propõe-se um Primeiro Nível de Avaliação que inclui dados a serem 

recolhidos de modo subjetivo e objetivo que permitam realizar um Rastreio Inicial. Esta 

proposta visa sugerir uma abordagem rápida e acessível a nível populacional, sinalizando o risco 

de queda e, como tal, mais facilmente aplicável na prática clínica e ajustável aos 

constrangimentos naturais de tempo e recursos. 

 

O protocolo de rastreio baseia-se na experiência já desenvolvida no Projeto FallSensing: 

Technological Solution for Fall Risk Screening and Falls Prevention PT2020 nº003464,  da 

responsabilidade da Escola Superior de Tecnologia e Saúde de Coimbra, IPCoimbra em parceria 

com a Sensing Future Technologies (SFT) e a Fraunhofer Portugal AICOS (FhP), cofinanciado  
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pela União Europeia (UE) através de Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) 

enquadrado no COMPETE 2020 (Programa Operacional da Competitividade e 

Internacionalização), e que está em fase de implementação na Administração Regional de 

Saúde do Centro.  

 
Este documento procurou seguir as melhores práticas propostas pela evidência científica, em 

combinação com as melhores práticas atualmente implementadas no terreno, e desta forma o 

trabalho já desenvolvido no âmbito do Fallsensing foi considerada a melhor opção. É de realçar 

que este documento é uma adaptação e não uma transposição daquele projeto, pelo que 

poderão ser encontradas diferenças entre ambos. 

 

Desde já se agradece a disponibilidade e contributo do consórcio FallSensing para este 

documento. 

 

Em 5.2.2. - Avaliação Aprofundada de Domínios Relevantes - propõe-se um Segundo Nível 

de Avaliação e são apresentados todos os restantes testes identificados como instrumentos 

relevantes e adequados a uma avaliação mais extensa, em situações clínicas em que seja 

necessário discriminar risco de queda ou avaliar individualmente um utente de forma mais 

completa e exaustiva. 

 

5.2.1. Primeiro Nível de Avaliação - Protocolo de RASTREIO de Avaliação do Risco de 

Queda  

Este primeiro nível de avaliação destina-se a rastrear todos os indivíduos com 65 ou mais anos,  

que deambulam de forma independente, e não estão hospitalizados. Quando se suspeita de 

alterações da cognição, antes do rastreio deverá fazer-se o despiste de alterações cognitivas 

com os instrumentos sugerido no Segundo Nível de Avaliação. 

 

Não sendo esse o caso, o Rastreio começa com uma entrevista que inclui a recolha da seguinte 

informação relativa à história clínica e avaliação subjetiva (ver Tabela 1 em baixo).  
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É seguida pela avaliação dos riscos ambientais presentes através da utilização da checklist da 

Tabela 2 e conclui-se com a avaliação funcional utilizando 5 testes de desempenho enumerados 

à frente e descritos em pormenor nos Anexos deste documento. 

História Clínica e Avaliação Subjetiva 

 

Tabela 1 - Questões do Protocolo de Rastreio de Avaliação do Risco de Queda 

A - Dados antropométricos 
 

● Idade (anos) 
● Sexo: Masculino / Feminino 
● Peso (kg) 
● Altura (m) 

 

B - Auxiliares de Marcha 
 

● Usa algum auxiliar de marcha? (Sim/Não)  
▪  Se sim, qual? Bengala/ Canadiana/Andarilho. Outro? 

 
● Há quanto tempo?__meses. 

 

C - Historial de Quedas 
 

● Caiu alguma vez nos últimos 12 meses?  Sim/Não 
▪ Se sim, quantas vezes? (nº) 
▪ Onde? (Dentro de casa/Fora de casa) 
▪ Porque caiu? (Escorreguei/Tropecei/Perdi os sentidos/Tive uma tontura/Senti 

fraqueza nas pernas/ Sem razão aparente/ Outra)  
▪ Em consequência de uma ou mais destas quedas: 

a) Recorreu aos serviços de saúde? (Sim/Não) (Hospital - Serviço de 
urgência/Centro de Saúde – Consulta) 

b) Foi hospitalizado? (Sim/Não) (Quanto tempo em dias?) 
c) Esteve impossibilitado de realizar as atividades normais do seu dia-a-

dia/trabalho? (Sim/Não) (Quanto tempo em dias)?) 
▪ Como resultado das quedas teve alguma fratura? (Sim/Não) (Punho e 

mão/Coxofemoral/Crânio e coluna vertebral/Outra) 
 

D - Medo de Cair 
 

● Sente medo de cair? (Sim/Não) 
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 E – Suporte Social e Agregado Familiar 

 Em caso de necessidade sente que tem 
alguém que o possa ajudar na realização de 
Atividades de Vida Diária? 

● Vive sozinho? 

● Qual o agregado familiar com quem vive? 
(Cônjuge, Filho/a, Cônjuge e Filho/a, outro) 
 

Sim/ Não 

F - Contexto Residencial 
 

● Em que contexto vive? 

 

Domicilio (casa) 
Lar 

Centro de dia 

G - Habilitações Literárias 
 

● Quais são as suas habilitações literárias? 

1º ciclo 
2ºciclo 
3ºciclo 

Secundário 
Licenciatura 

Mestrado 
Doutoramento 

Não se aplica (sem escolaridade) 

H - Condições clínicas:   

Ataque cardíaco  Sim/ Não 

AVC  Sim/ Não 

Osteoartrite  Sim/ Não 

Diabetes Sim/ Não 

Parkinson  Sim/ Não 

Osteoporose  Sim/ Não 

Hipertensão arterial  Sim/ Não 

Hipercolesterolemia  Sim/ Não 

Problemas auditivos Sim/ Não 

Prótese na anca Sim/ Não 

Prótese no joelho Sim/ Não 

Incontinência Urinária   Sim/ Não 

Outra Qual? 

I – Acuidade Visual 
● Vê mal  
● Realizou exame visual há mais de 2 anos? 

 

Sim/ Não 

J – Consumo de Álcool 

 
● Bebe álcool diariamente? 

 

Sim/ Não 

 
 
K – Medicação 
Nota: consultar processo clínico ou solicitar listagem 
de medicamentos 
 
 
 

Benzodiazepinas 

Anti-depressivos 

Anti-psicóticos 

Anti-inflamatórios/analgésicos 

Anti-hipertensores 

Outros 
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L – Polimedicação e interação farmacológica 
 

● Toma diariamente 4 ou mais medicamentos 
diferentes? 

 

Sim/Não 

M - Sedentarismo 
● Passa mais de 4 horas por dia, 5 dias por 

semana, sentado? 
Sim/ Não 

N – Perceção de Força Global 
 

● Quando se levanta de uma cadeira necessita 
de ajudar com os braços? 
 

Sim/  Não 

O - Perceção de Saúde 
 

● Em geral, diria que a sua saúde é? 
 

Excelente 
Muito boa 

Boa 
Satisfatória 

Pobre 

P – Perda Ponderal 

 
● Perdeu mais de 4,5 kg (ou 5% do seu peso) 

nos últimos 12 meses, sem que fizesse nada 
para isso? 

 

Sim / Não 
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Tabela 2 - Checklist para Avaliação da Segurança e Risco de Queda relacionados com o Ambiente 

Doméstico 
A No geral Sim Não Não se aplica 

A1 * 
Há papéis, livros, toalhas, sapatos, revistas, caixas, cobertores, ou outros 

objetos no chão de cada divisão? 
1 0 99 

B Entrada e Corredores Sim Não Não se aplica 

B1 Se tem tapetes, eles são antiderrapantes? 0 1 99 

B2 A campainha ouve-se em todas as divisões? 0 1 99 

B3 Os interruptores são fáceis de alcançar e estão próximos das portas? 0 1 99 

C Escadas Sim Não Não se aplica 

C1 As escadas ou degraus estão bem iluminados? 0 1 99 

C2 Tem corrimãos nas escadas? 0 1 99 

C3 Os corrimãos são seguros e de fácil acesso? 0 1 99 

C4 Os tapetes ou carpetes estão fixos em segurança? 0 1 99 

C5 As escadas têm revestimento antiderrapante? 0 1 99 

C6 As escadas estão livres de outros objetos? 0 1 99 

C7 Tem interruptores tanto no início como no fim das escadas? 0 1 99 

C8 
Tem as bordas dos degraus identificados com fita fluorescente ou com tinta 

de outra cor? 
0 1 99 

C9 * Há degraus danificados ou irregulares? 1 0 99 

D Sala de estar/jantar Sim Não Não se aplica 

D1 Tem boa iluminação? 0 1 99 

D2 
Caso tenha tapetes ou carpetes, eles estão fixados de forma segura ou são 

antiderrapantes? 
0 1 99 

D3 A mobília está organizada para que seja fácil deslocar-se? 0 1 99 

D4 Os cabos elétricos estão fora do espaço de circulação? 0 1 99 

D5 O telefone é fácil de alcançar? / Se usa telemóvel costuma tê-lo consigo? 0 1 99 

E Cozinha Sim Não Não se aplica 

E1 A cozinha é bem iluminada? 0 1 99 

E2 
Os objetos que usa mais vezes são fáceis de alcançar (não precisa de subir a 

alguma coisa ou dobrar-se para chegar a eles)? 
0 1 99 

E3 O chão tem pavimento antiderrapante? 0 1 99 

E4 
Tem um pequeno escadote com corrimão, caso precise de chegar às 

prateleiras mais altas? 
0 1 99 

E5 
Se entornar alguma coisa no chão tem utensílios (panos ou esfregona) ao 

seu alcance para limpar? 
0 1 99 

F Casa de Banho Sim Não Não se aplica 

F1 O pavimento é antiderrapante? 0 1 99 

F2 Se tem tapetes, eles são antiderrapantes? 0 1 99 

F3 
Consegue entrar e sair facilmente da banheira ou chuveiro (sem ter de se 

segurar às torneiras ou aos suportes das toalhas)? 
0 1 99 

F4 Consegue sentar-se e levantar-se facilmente da sanita? 0 1 99 

F5 Existe alguma barra de apoio dentro da banheira/chuveiro? 0 1 99 

F6 Há tapetes antiderrapantes dentro da banheira/chuveiro? 0 1 99 

F7 Consegue alcançar facilmente o sabonete, champô ou toalha? 0 1 99 

F8 O caminho do seu quarto para a casa de banho é bem iluminado? 0 1 99 

G Quarto Sim Não Não se aplica 

G1 Consegue entrar e sair facilmente da cama? 0 1 99 

G2 A partir da cama, consegue alcançar o interruptor da luz? 0 1 99 

G3 Tem telefone no quarto? // Se usa telemóvel, leva-o para o quarto? 0 1 99 

G4 Há espaço livre para circular? 0 1 99 

G5 Se tem tapetes, eles são antiderrapantes? 0 1 99 

H Fora de casa Sim Não Não se aplica 

H1 Os caminhos e as entradas em sua casa são bem iluminados à noite? 0 1 99 

H2 
O jardim ou pátio estão limpos e livres de perigos (por exemplo: mangueiras 

e ferramentas)? 
0 1 99 

 0 = Não representa risco  
1 = Representa risco  
*Neste item a cotação da questão é inversa, visto que na versão original a questão está feita na negativa. Aquando do tratamento estatístico 
destes dados deve-se estabelecer uma sintaxe que indique que o zero (0) deve ler-se sim e o um (1) deve ler-se não. 
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Olhos abertos __segundos 
Olhos fechados__segundos 
 
 
Olhos abertos - segundos 
Olhos fechados - segundos 
 
 
 
 Olhos abertos __segundos 
Olhos fechados __segundos 
  
 
 
 
Olhos abertos __segundos 

 

Testes Funcionais 

Este rastreio inclui cinco testes funcionais: 30 seconds Sit-to-Stand, Timed Up and Go (TUG), 4 

Stage Balance Test “Modified”, Step test e 10 meters walking speed, que no conjunto se podem 

realizar entre 5 a 7 minutos. Todos estes testes estão descritos de forma completa e exaustiva 

nos anexos a este documento (Volume 2). 

Tabela 3 - Testes Funcionais do Protocolo de Rastreio de Avaliação do Risco de Queda 

 Teste Resumo Tempo Total  

1 
30 sec Sit to 

Stand
1
 

Força Membros Inferiores - Nº de 
repetições Levantar/Sentar 

50 s 
Tempo de teste= 30s 

Tempo de preparação = 20s 

 
2 

TUG
2
 Equilíbrio e Controlo Motor - Segundos (s) 

40 s 
Tempo de teste =20s 

Tempo de preparação = 20 s 

 
3 

 
4 Stage Balance 
“Modified”

 1
 

 
(Firm surface) 

 
Equilíbrio e Controlo Motor - Segundos (s) 

 

 

 
90s 

Tempo de teste =70s 
Tempo de preparação = 20s 

 
4 

 
Step Test

1
 

 
Equilíbrio e Controlo Motor -Nº passos 

35 s 
Tempo de teste =15s 

Tempo de preparação =20 s 

5 
10-meters 

walking speed
2
 

Velocidade da marcha - Equilíbrio e 
Controlo Motor -metros/segundo (m/s) 

50s 
Tempo de teste =30 s 

Tempo de preparação = 20s 
1 

Este teste pode ser instrumentado com uma plataforma de pressão e com sensores inerciais 
2 

Este teste pode ser instrumentado com sensores inerciais. 
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5.2.2. Segundo Nível de Avaliação - Avaliação Aprofundada de Domínios Relevantes 

 

Neste ponto - Avaliação Aprofundada de Domínios Relevantes - propõe-se um Segundo Nível 

de Avaliação.  

 

Após realizado o rastreio, aos utentes que apresentem razões de preocupação/presença de um 

ou mais fatores de risco identificados em baixo, sugere-se a avaliação aprofundada com os 

instrumentos discriminados na Tabela 7. Todos estes estão descritos de forma completa e 

exaustiva nos anexos a este documento (Volume 2). 

 

Tabela 7 – Outros Domínios de Avaliação Relevantes 

 Teste Resumo Tempo Total  

1 
Falls Efficacy 

Scale-
international 

Medo de Cair – pontuação da escala Tempo de Aplicação – 5 minutos 

 
2 

MoCA ou MMSE 
Avaliação Cognitiva – pontuação da 

escala 
Tempo de Aplicação – 10 

minutos 

 
3 

Teste de 
Diminuição 
Cognitiva 

Avaliação Cognitiva – pontuação da 
escala 

Tempo de Aplicação – 3 minutos 

4 
Escala de 

Autoeficácia para 
o Exercício 

Autoeficácia - pontuação da escala 

Tempo de Aplicação – 2 minutos 

5 
Perfil de 

Atividades e 
Participação 

Atividades e Participação - pontuação 
da escala 

Tempo de Aplicação – 5 minutos 

6 Força de Preensão 
Força Isométrica de Preensão Palmar – 

kg  
Tempo de Aplicação – 25 

segundos 

7 
2 minutes Step 

Test 
Tolerância ao Esforço – Número de 

passos 
Tempo de Aplicação – 5 minutos 

8 
Escala Visual 

Análoga 
Avaliação da  Dor  (Fator  major: Pés)  Tempo de Aplicação -5 minutos 
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5.3.  Intervenção 

5.3.1.  Objetivos de Intervenção 

Através da avaliação (conjunto de testes e medidas) que se propõe realizar aos utentes neste 

documento, para cada pessoa/grupo irão ser identificados os fatores de risco de queda que cada 

um/grupo tem. Para cada um destes é necessário definir o objetivo, que representa a mudança 

que se pretende atingir nesse aspeto específico, com o programa de prevenção de quedas que a 

pessoa irá integrar. 

 

Para que no final do programa seja possível perceber se os mesmos fatores de risco foram 

alterados, recomenda-se a definição de objetivos SMART (Scriven, 2010). Esta forma de definir 

os objetivos inclui na sua formulação não apenas as mudanças que se pretendem atingir, mas 

também o tempo previsto para que possam vir a acontecer e como o vamos avaliar (que 

instrumentos de medida). O acrónimo SMART significa: 

 

S - Específicos (Specific): representam claramente o que se pretende atingir; 

M – Mensuráveis: a sua quantificação tem de ser possível; 

A – Atingíveis: são realistas e concretos 

R – Relevantes: são precisos e desafiadores 

T – Temporizados: têm um período de tempo definido para a sua concretização 

 

Um exemplo de um objetivo SMART poderá ser: “Pretende-se que no final das 12 semanas, os 

utentes tenham melhorado a força dos membros inferiores, passando de 9 (média) para pelo 

menos 13 repetições no teste “sentar/levantar em 30 segundos”. Nesta frase estamos a assumir, 

para efeitos de exemplo, que na avaliação inicial, a média de repetições das pessoas que vão 

integrar aquele programa foi 9. O que pretendemos atingir é uma mudança na força dos 

membros inferiores, medido através do teste Sit-to-Stand 30 seconds, em 12 semanas que é o 

tempo que a evidência atual sugere para que haja esta modificação. Porque passar para 13 

repetições? Porque este é o número que a maioria das pessoas idosas, consegue realizar. É um 

objetivo relevante, pois a falta ou diminuição de força dos membros inferiores é um fator de risco 

de queda. 
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Neste documento inclui-se a informação relevante e atual sobre os fatores de risco de queda, os 

respetivos instrumentos de avaliação e sobre a intervenção em si, de forma a permitir definir 

objetivos SMART para os utentes/conjunto de utentes, em risco de queda. 

 

5.3.1.1. Proposta de Conjunto de Objetivos SMART para o Programa de Prevenção de 

Quedas para o Adulto mais velho: 

 

1. Aumentar a força dos membros inferiores, de forma a que os utentes realizem o 

número de repetições necessárias de acordo com o sexo e a faixa etária (valores de 

corte de risco de queda), do teste 30sec Sit to Stand, em 12 semanas (CDC, s.d).  

 

Idade Homem Mulher 

60-64 <14 <12 

65-69 <12 <11 

70-74 <12 <10 

75-79 <11 <10 

80-84 <10 <9 

85-89 <8 <8 

90-94 <7 <4 

 

2. Aumentar o equilíbrio estático, de forma a que os utentes apresentem a evolução de 

pelo menos uma posição de teste no 4 Stage Balance “Modified”, em 12 semanas (Howe 

et al 2011) 

 

3. Aumentar equilíbrio dinâmico, de forma a que os utentes façam pelo menos 10 

repetições no Step Test, ao fim de 12 semanas (Martins et al 2016) 

 

4. Aumentar a mobilidade funcional, para que os utentes atinjam no máximo o tempo 

esperado, consoante o sexo e a faixa etária (valores normativos na tabela), do teste 

Timed Up & Go (Anexo 1), em 12 semanas (Steffen, 2002).  
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Idade 60-69 70-79 80-89 

Homens 8s 9s 10s 

Mulheres 8s 9s 11s 

 

5. Aumentar a velocidade da marcha, para no máximo 10 segundos no 10 meter walk test 

(10MWT), em 12 semanas. (Fritz & Lusardi 2009). 

 

5.3.2.  Componentes de um Programa de Prevenção de Quedas para o Adulto mais velho 

No âmbito da prevenção de quedas, a revisão da Cochrane de 2012 identificou três tipos de 

intervenções para prevenir quedas: as intervenções simples, as múltiplas e as multifatoriais. As 

simples incluem apenas uma categoria de intervenção, por exemplo, o exercício; as múltiplas 

consistem numa combinação fixa de duas ou mais categorias de intervenção, que são atribuídas 

a todos elementos de um grupo de intervenção; e as multifatoriais que combinam igualmente 

mais do que uma categoria de intervenção, no entanto cada participante tem uma intervenção 

com diferentes componentes consoante os fatores de risco identificados (Gillespie et al., 2012).  

 

Programas de exercícios específicos  

Um programa de intervenção em adultos mais velhos com o intuito de diminuir o número de 

quedas deve incluir entre outros exercícios específicos de forma a reduzir os fatores de risco 

biológicos (Gillespie et al. 2012). Devem ser realizados exercícios físicos específicos para 

melhorar o equilíbrio estático e dinâmico, aumentar a flexibilidade e a força muscular. O medo de 

cair deve ser considerado como resultado de um programa de intervenção. Seguidamente 

apresentam-se as conclusões das revisões sistemáticas mais pertinentes, relacionadas com 

resultados de intervenções nos fatores de risco biológicos e do medo de cair. 

 

5.3.2.1.  Componente Equilíbrio 

O equilíbrio diminui com o envelhecimento. De acordo com Howe et al. (2011) após uma revisão 

sistemática que incluiu 94 estudos randomizados controlados envolvendo 9821 participantes os 

programas que produziram efeitos positivos no equilíbrio foram realizados três vezes por  
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semana, por pelo menos três meses e envolveram exercícios dinâmicos enquanto a pessoa 

permanecia em pé.  

 

Para Howe et al. (2011) existe evidência fraca de que alguns tipos de exercícios (marcha, 

equilíbrio, coordenação e tarefas funcionais; exercícios de fortalecimento; exercícios 

tridimensionais e combinações de exercícios) sejam moderadamente efetivos imediatamente 

após a intervenção, na melhora clínica do equilíbrio em adultos mais velhos. Existe pouca ou 

nenhuma evidência para se chegar a alguma conclusão sobre a efetividade da atividade física 

geral (caminhada ou andar de bicicleta) e de exercícios envolvendo programas 

computadorizados de equilíbrio ou plataformas vibratórias no equilíbrio. 

 

5.3.2.2.  Componente Flexibilidade 

A flexibilidade diminui com a idade, afetando a função diária normal, o que leva a afirmar que 

para adultos mais velhos será importante manter a capacidade de melhorar a flexibilidade 

através de exercícios de alongamento. O American College of Sports Medicine afirmou em 2009 

que não existiam estudos demonstrando resultados dos exercícios de alongamentos assim como 

consenso na prescrição desse tipo de exercício em adultos mais velhos. Stathokostas et al. 

(2012), na sua revisão sistemática afirmaram que enquanto os resultados dos estudos com 

intervenções específicas na flexibilidade apontam para resultados positivos nas amplitudes 

articulares, existe informação inconsistente na sua relação com as atividades da vida diária. 

 

5.3.2.3.  Componente Treino de Força 

O treino da força com resistência progressiva em adultos mais velhos deve ser realizado duas a 

três vezes por semana, com uma intensidade moderada a alta, usando elásticos, pesos livres ou 

máquinas de exercício. A evidência retirada de 121 RCTs (6.700 participantes) mostram que os 

adultos mais velhos que fazem exercícios específicos de força com resistência melhoram o seu 

desempenho de atividades da vida diária como o andar, o subir degraus ou a velocidade no 

levantar de uma cadeira, o tomar banho ou preparar uma refeição. Não existe, no entanto, 

evidência suficiente em relação aos riscos do treino de resistência a longo prazo (Liu et al. 2009). 
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5.3.2.4.  Medo de cair 

O medo de cair é comum no adulto mais velho e está associado a sérias consequências físicas e 

psicológicas. No entanto na revisão sistemática Cochrane de Kendrick et al. (2014) afirmaram 

que os programas de intervenção com exercício físico em adultos mais velhos provavelmente 

reduzem o medo de cair durante um determinado tempo após o fim do programa. Não existe 

ainda evidência suficiente que permita determinar se os programas de exercícios reduzem o 

medo de cair após o seu término. Apesar de ser necessária mais evidência com metodologias de 

investigação mais robustas, a avaliação do medo de cair deve estar ser incluído no conjunto de 

resultados a obter.  

 

Em suma, as revisões sistemáticas da Cochrane consultadas chamam a atenção para a 

falta de cuidado nos desenhos dos estudos randomizados controlados o que fragiliza a 

evidência relacionada com a influência dos programas de exercícios específicos nos 

fatores de risco biológicos.  

 
Passaremos a apresentar um quadro síntese com os critérios e características fundamentais de 

um programa de exercício físico no âmbito de Prevenção de Quedas para que seja efectivo. As 

informações constantes deste quadro são suportadas pela evidência científica disponível em 

revisões sistemáticas e meta-análises já referidas.  

 

 

Tabela 13 – Critérios e características de um Programa de Prevenção de Quedas 
 

Componentes a incluir 

 

 Treino de equilíbrio, força e marcha (Sherrington et al, 2008; Arnold, Sran, Harrison, 2008; Costello, Edelstein, 2008; Sherrington et 

al, 2012, Power & Cliford,2013).  

 O treino de equilíbrio deverá corresponder a pelo menos 1/3 do conteúdo total do programa (Power & 

Cliford,2013). Deve ser específico, desafiante e apresentar uma intensidade elevada (Sherrington et al, 2008; 

Arnold, Sran, Harrison, 2008; Costello, Edelstein, 2008; Sherrington et al, 2012, Power & Cliford,2013) . 

 O treino de flexibilidade e de endurance e força muscular são componentes coadjuvantes 

importantes (Sherrington et al, 2008; Arnold, Sran, Harrison, 2008; Costello, Edelstein, 2008; Sherrington et al, 2012, Power & Cliford,2013). 
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Componentes a ter em atenção antes de iniciar programa 

 
 As caminhadas podem expor as pessoas idosas a um maior risco de queda (Power & Cliford,2013). 

 

Dose e frequência 

 

 Mínimo de 1 hora por semana a perfazer um total cumulativo de 50 horas ao longo do programa de 

intervenção (Sherrington et al, 2008; Arnold, Sran, Harrison, 2008; Costello, Edelstein, 2008; Sherrington et al, 2012, Power & Cliford,2013). 

 2-3 vezes por semana é a frequência óptima (Sherrington et al, 2008; Arnold, Sran, Harrison, 2008; Costello , Edelstein, 2008; 

Sherrington et al, 2012, Power & Cliford,2013). 

 Uma duração aproximada de 60 minutos por sessão do programa e suportada por alguma evidência, 

ainda que a duração ideal de cada sessão permaneça em aberto (Power & Clifford,2013).  

 

Duração total 

 

 Programas com uma duração total contínua de 12 meses são mais efetivos (Sherrington et al, 2008; Arnold, Sran, 

Harrison, 2008; Costello, Edelstein, 2008; Sherrington et al, 2012, Power & Clifford,2013). 

 Um mínimo de 12 semanas são necessárias as adaptações neuromusculares decorrentes da prática 

de exercício físico (Power & Clifford,2013). 

 

Modo de implementação 

 

 A conjugação de um programa supervisionado em grupo com um programa individualizado no 

domicílio parece ser ideal para prevenir quedas e obter benefícios psicossociais que fomentam a 

adesão (Power & Cliford,2013). 

Avaliação 

 No âmbito deste programa, os participantes deverão ser avaliados inicialmente – A0, no final da 

intervenção – A1, e se possível após 6 meses – A2 e 12 meses – A3 (Sherrington et al, 2012). 

 

5.3.2.5.  Componente Educação 

Entende-se por educação em saúde o conjunto de oportunidades de aprendizagem, que 

envolvem alguma forma de comunicação, desenhadas para melhorar a literacia em saúde, 

incluindo o desenvolvimento do conhecimento e o desenvolvimento de competências de vida, 

dirigidas à saúde do indivíduo e da comunidade (WHO, 1998). Estas oportunidades pretendem 

promover a autoeficácia necessária à melhoria da saúde. 
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Dependendo das características socio demográficas de cada pessoa, do seu nível base de 

literacia em saúde e autoeficácia, assim como fatores culturais e sociais, diversos modelos 

teóricos podem ser utilizados no desenho de estratégias que criem as oportunidades acima 

referidas.  

 

Tendo em conta o contexto em que vivemos e a evidência científica que existe, constata-se que 

a efetividade dos programas de intervenção para a prevenção de quedas, depende da 

autoeficácia dos utentes, que é desenvolvida através da componente de educação ao utente 

incluída nos mesmos. 

 

Tradicionalmente, quando pensamos na educação ao utente, pensamos em folhetos e em 

informação escrita. Contudo, o desenvolvimento de competências no utente para gerir a sua 

saúde e o seu risco de queda, podem incluir outras abordagens que visam a motivação, 

envolvimento e promoção da autoeficácia, a autorregulação e autodeterminação. 

  

São exemplos o treino de situações difíceis como a simulação da própria queda; a monitorização 

da atividade desenvolvida fora do programa (com um diário ou um quadro entregue ao utente); o 

acompanhamento à distância com um telefonema semanal no intervalo dos dias da intervenção; 

a definição de metas intermédias com a atribuição de pequenos prémios quando cumpridas (um 

diploma, um passeio, uma atividade diferente); o envolvimento de pessoas significativas 

(familiares, vizinhos, amigos, etc) que podem promover, relembrar e ajudar no compromisso do 

próprio neste processo. 

 

A Organização Mundial de Saúde (2012) propõe, baseada nos estudos publicados, alguns 

princípios que promovem o sucesso das componentes de educação ao utente, inseridas nos 

programas, por exemplo: 

 O envolvimento dos utentes no desenho das iniciativas a si dirigidas, tornando este 

aspecto interativo e partilhado entre o utente e o profissional 

 A utilização de “histórias” como estratégia de educação ao utente, pois potenciam a 

compreensão tanto do potencial como das consequências, a um nível pessoal; 
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 A avaliação antecipada dos recursos disponíveis para que o que quer que seja planeado 

seja exequível;  

 A opção por iniciativas simples e fáceis de adotar na vida das pessoas – atividades 

complexas e que envolvam muito tempo do utente são pouco atrativas. 

 

Em 2008, o CDC (Centers for Disease Control and Prevention) considerava que um programa de 

prevenção de quedas, para ser eficaz, deveria incluir educação sobre quedas e seus fatores de 

risco, assim como medidas preventivas. No entanto, as Guidelines da American Geriatrics 

Society e da British Geriatrics Society (2011) realçam que a componente educativa, como 

ferramenta de prevenir quedas, não deve ser administrada como uma intervenção isolada. 

 

Em 2013, a NICE (The National Institute for Health and Care Excellence) acrescentou que deve 

ser dada informação, tanto oral como escrita, sobre como prevenir quedas, quais os benefícios 

físicos e psicológicos de modificar os fatores de risco de queda, como reagir em caso de queda e 

como se manter motivado para continuar a aplicar estratégias preventivas, como a prática de 

exercício. 

 

A componente educativa deve incluir os componentes fundamentais das intervenções de 

prevenção de quedas, como o exercício físico, gestão de perigos domésticos/segurança em casa 

(estimular a capacidade para identificar e mitigar estes perigos), a segurança do próprio 

indivíduo como o uso de sapatos anti-derrapantes, a diminuição de medicamentos que poderão 

aumentar o nº de quedas como os antidepressivos e os indutores de sono entre vários domínios 

(AGS/BGS, 2011). Os adultos mais velhos com queixas de dor nos pés deverão ser sujeitos a 

uma avaliação do fisioterapeuta, haver uma possibilidade de terem palmilhas personalizadas não 

esquecendo exercícios específicos para a tibiotársica e pés que poderão reduzir o nº de quedas 

mas não o nº de pessoas que caem (Gillespie et al. 2012). 

 

Também outras componentes podem ser alvo de intervenção e por isso constar de materiais 

educativos, tais como a medicação, a nutrição, a visão ou ajudas técnicas (relacionadas com a 

mobilidade, como auxiliares de marcha, ou próteses auditivas/óculos) (Hopewell et al., 2016) 

(Gillespie et al. 2012). A saúde dos pés também é relevante neste contexto. As pessoas idosas 

apresentam um abatimento do arco longitudinal (pes planus), redução da sensibilidade táctil,  
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propriocepção, força, amplitudes de movimento do complexo articular do tornozelo e pé (Menz, 

2015; Menz et al, 2006; Menz et al,2015). Acresce-se ainda uma elevada prevalência de 

deformidades articulares, assim como alterações significativas da postura dinâmica dos 

tornozelos e pés no padrão de marcha (Menz et al, 2015).Os fatores supracitados são 

determinantes do equilíbrio e da capacidade funcional (Menz et al, 2005), estando associados a 

um maior risco de queda nesta população (Menz & Lord, 2001;Menz et al, 2006; Mickle et al, 

2011; Menz, 2015).Por último, a presença de dor nos pés também foi identificada como um 

importante factor de risco para quedas (Awale et al, 2017; Menz & Lord, 2001;Menz et al, 2006; 

Mickle et al, 2011) (Tabela 5). 

 

Assim, o fisioterapeuta, para além do papel que tem na prescrição de exercício para prevenir 

quedas, pode também capacitar através de estratégias educativas sobre o tipo de calçado mais 

adequado e modificações ambientais a levar a cabo (Avin et al., 2015). 

 

Em tendo em conta os fatores de risco extrínsecos deve-se considerar intervenções que 

melhorem a nutrição, que aumentem a segurança em casa, a segurança do próprio indivíduo 

como o uso de sapatos anti-derrapantes, tendo em conta a gestão dos medicamentos que 

poderão influenciar o risco de queda. A cirurgia às cataratas parece reduzir o nº de quedas 

(Cameron et al. 2012). 

 

Tabela 12 – Domínios e conteúdos da componente Educação 

 

Nutrição 

 

 Tomar entre 5 a 7 refeições ligeiras 
 Tomar sempre o pequeno-almoço, evitando longos períodos de jejum 
 Comer refeições ricas em legumes, frutas e alimentos ricos em cálcio 
 Consumir líquidos em abundância, sendo a água a melhor bebida (5 a 8 copos de água por dia)  

Medicação 

 

 Fazer uma lista dos medicamentos que toma e trazê-la sempre consigo 
 Tomar apenas os medicamentos que lhe são prescritos (não tomar os de outra pessoa, mesmo que 

sejam para o mesmo efeito) 
 Monitorizar a toma de comprimidos para dormir 

 Alertar para o facto de o álcool reagir com os medicamentos 
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Visão  

 

 É importante consultar um oftalmologista ou optometrista, pelo menos, de 2 em 2 anos 

 Se usar óculos deve consultar o oftalmologista ou optometrista conforme lhe indicarem. Caso não 
receba essa informação, deve consultar pelo menos uma vez por ano 

 Manter sempre os óculos limpos 

 Nos dias de muito sol, é importante utilizar chapéu e óculos de sol 

 

Calçado 

 
 Escolha de calçado confortável, de tamanho adequado, com tacão baixo (menos de 2,5 cm), solas 

antiderrapantes, biqueira larga para que os dedos não estejam apertados 

 Não usar chinelos já desgastados nem andar de meias pela casa 

 Manter uma adequada hidratação da pele  

 Manter as unhas dos pés com um tamanho e forma adequados 

 Tratar atempadamente condições que afetem as unhas (oncomicoses, “unhas encravadas” etc) 

 Manter uma adequada hidratação da pele dos pés 

 Consultar um podologista ou fisioterapeuta caso note alterações na forma do pé, deformidades (hallux 
valgus, dedos em martelo), tenha os pés inchados ou dolorosos. 

 

Ambiente doméstico 

 
Iluminação 

 Ter interruptores tanto no início como no fim das escadas 

 Usar lâmpadas foscas 

 Ter uma luz na mesa-de-cabeceira e se possível uma lanterna 
 
Apoios - corrimão 

 Ter corrimão nas escadas. Caso seja necessário, colocar um de cada lado das escadas 

 Instalar barras de apoio na casa de banho 
 
Obstáculos 

 Reorganizar a mobília para ter mais espaço livre 

 Evitar cabos soltos nos locais de passagem 

 Retirar os tapetes dos caminhos de passagem, para evitar tropeções ou escolher tapetes 
antiderrapantes 

 Manter os pavimentos exteriores em bom estado e limpos, sem folhas ou musgo 

  

 Colocar os produtos/objetos que mais usa facilmente acessíveis 

 Realçar as bordas dos degraus de cor diferente ou com fita fluorescente 

 Não utilizar as cadeiras ou bancos como se fossem escadotes. 

 

 

Como conteúdo suplementar são partilhados alguns exemplos de produtos de educação no 

âmbito da prevenção de quedas, nomeadamente um manual para a prevenção de quedas 

adequado a adultos mais velhos com baixa literacia em saúde, a fim de aumentar o 
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conhecimento de fatores de risco de queda e ativamente envolver essas pessoas em medidas 

preventivas que estejam ao seu alcance. Este manual está traduzido e publicado na língua  

 

inglesa - Silva, C., Martins, A.C., Andrade, I. (2015). Preventing falls – I can do it. Scholar's 

Press. Saarbrucken, Germany. ISBN: 978-3-639-51746-0 – e em português, o qual foi adotado 

pelo projeto FallSensing. 

 

É também partilhado material da ProFound que é uma rede europeia dedicada às boas práticas 

na prevenção de quedas e manutenção da saúde da população idosa. Os três folhetos desta 

plataforma que se anexam foram traduzidos para português pela Universidade de Coimbra e 

focam-se em níveis diferentes de mobilidade e autonomia. Podem ser utilizados como auxiliar 

para a intervenção e promoção do exercício/atividade física autónoma. 

 

5.4.  Exemplos Internacionais de Programa de Prevenção de Quedas em 

Adultos mais Velhos 

A literatura respeitante a intervenções no âmbito do exercício físico para a prevenção das 

quedas é bastante extensa. No âmbito desta proposta de modelo de intervenção, centrar-nos-

emos em programas cuja efetividade na prevenção das quedas está suportada por vários 

ensaios clínicos, e subsequente inclusão em revisões sistemáticas e meta-análises 

metodologicamente robustas. Adicionalmente, estes programas reúnem o consenso da 

comunidade científica, e de profissionais de saúde a nível internacional, o que também se traduz 

na sua implementação em diversos sistemas nacionais de saúde.  

 

O Otago Exercise Programme (OPEP) foi desenvolvido no final da década de noventa do século 

passado por uma equipa de Fisioterapeutas e Geriatras da Universidade de Otago (Nova 

Zelândia). É um programa baseado na evidência constituído por uma série de 17 exercícios de 

fortalecimento muscular e treino de equilíbrio, desenvolvido especificamente para a prevenção 

das quedas em pessoas idosas. No ensaio clínico original, o OEP foi ensinado a senhoras com 

80 ou mais anos no domicílio por um fisioterapeuta e comparado com as visitas sociais 

recebidas pelo grupo de controlo. A intervenção foi prescrita individualmente a partir da série de 

exercícios OTAGO e teve a duração de 12 meses. O fisioterapeuta visitou cada participante do 

grupo de intervenção quatro vezes nos dois primeiros meses, seguindo-se o contacto telefónico 
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regular posteriormente. O grupo de intervenção demonstrou uma redução na taxa de quedas 

significativa (Campbell et al, 1997).   

 

 

Esta equipa de investigação levou a cabo mais três ensaios clínicos, assim como uma meta-

análise dos resultados dos mesmos. Nesta concluíram que o OEP reduzira o número de quedas 

e de lesões decorrentes de quedas em 35% (IRR = 0.65, 95%, [CI] 0.57–0.75 ;  IRR = 0.65, 95% 

CI = 0.53–0.81), apresentando a mesma eficácia em homens e mulheres (Robertson et al, 2002).  

 

Em 2010, outra meta-análise de 8 ensaios clínicos demonstrou que o OEP reduz 

significativamente o risco de morte num período de 12 meses (Risk Ratio = 0.45, 95% CI = 0.25–

0.80, P =0.007), assim como a taxa de quedas no mesmo período temporal  [ taxa de incidência 

0.68 (95% CI = 0.56–0.79, P <0.00001] em pessoas com 65 ou mais anos (Thomas, Mackintosh, 

Halbert, 2010). 

 

Apesar de ter sido inicialmente pensado como uma estratégia de intervenção no domicílio, 

acabou também por ser adotado como um formato de intervenção em grupo. De acordo com um 

estudo realizado na Noruega, após 12 semanas de implementação, o formato em grupo parece 

induzir maiores ganhos a nível do equilíbrio e funcionalidade do que o programa no domicílio 

(Kyrdalen et al, 2013). 

 

Análise do custo–benefício 

A implementação do OEP na Nova Zelândia resultou numa redução da taxa de quedas de 46% 

(rate ratio 0.54, 0.32 -0.90) com um custo líquido de implementação associado de $NZ140 (€84) 

por cada queda prevenida (Campbell,1997; Campbell et al,1999; Roberston et al,2001).  

 

A eficácia do OEP, assim como as elevadas taxas de adesão dos participantes, contribuíram 

para que este fosse selecionado pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC) como 

um dos três programas de prevenção das quedas a serem disseminados nos Estados Unidos da 

América (Carande-Culis et al, 2015). Uma equipa do CDC levou também a cabo uma análise do 

custo-benefício do OEP com o intuito de averiguar se esta intervenção produzia um valor líquido 

positivo ao nível dos serviços de saúde (Carande-Culis et al, 2015). Esta análise demonstrou que 

a implementação do OEP direcionada a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, 
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correspondia a um lucro líquido de 121 dólares por participante e a um retorno do investimento 

na ordem dos 36% por cada dólar investido (Carande-Culis et al, 2015). Nos adultos com idade 

igual ou superior a 80 anos, estes valores aumentavam para 429.18 dólares e 127%  

 

prospectivamente (Carande-Culis et al, 2015). Este último resultado vai ao encontro do 

previamente descrito numa revisão sistemática de avaliações económicas a programas de 

prevenção de quedas, onde o OEP também apresentou um elevado custo-benefício nessa faixa 

etária e foi apontado como um bom investimento para os sistemas nacionais de saúde (Davis et 

al, 2009). 

 
Ainda que o OEP seja o programa mais amplamente implementado a nível internacional, 

passaremos a expor no quadro abaixo outros exemplos de programas informados pela evidência 

científica. 

 

Tabela 14 – Quadro-síntese com exemplos de outros programas efetivos na prevenção da queda 

de acordo com a evidência científica disponível. 

 

Programa 

População
-alvo do 
estudo 
original 

Componente
s da 

intervenção 

Duração/ 
frequência 

Resultados 
Estudo 
original 

Lifestyle-
Integrated 
Functional 
Exercise 

(LiFE) 
program 

 
 

Pessoas 
idosas 

residentes 
na 

comunidade, 
com idade 

igual ou 
superior a 70 

anos, que 
sofreram 2 

ou mais ou 1 
queda com 
lesões nos 
12 meses 

precedentes. 
. 

5 a 7 sessões 
no domicílio 

onde o instrutor 
(Fisioterapeuta) 
colaborou com 
o participante 

para adicionar 7 
estratégias de 
equilíbrio e 7 

estratégias de 
treino de força 

as suas 
atividades da 
vida diária.  
Estas foram 

alvo de 
progressão ao 

longo do 
programa. 

 
Sessão inicial de 

90 minutos. 
Sessões 

semanais de 40 
minutos. 

Duração de 5 
semanas 

2 visitas de 
acompanhament

o 

Os participantes 
do grupo 

experimental 
sofreram 

31% menos 
quedas quando 

comparados com 
o grupo de 
controlo. 

Clemson L, 
Fiatarone Singh 
MA, Bundy A, 
Cumming RG, 
Manollaras K, 

O’Loughlin P, et 
al. Integration of 

balance and 
strength training 

into daily life 
activity to 

reduce rate of 
falls in older 

people (the LiFE 
study): 

randomised 
parallel trial. 

British Medical 
Journal (Clinical 
Research Ed). 

2012;345:e4547 
 
. 

Falls 
Management 

Pessoas 
idosas com 

Aulas de grupo: 
 

. 
1 h de aula em 

A taxa de quedas 
foi reduzida em 

Skelton D, 
Dinan S, 
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Exercise 
programme 

(FaME) 
 

65 ou mais 
anos, 

residentes 
na 

comunidade. 

Equilíbrio 
estático 

Força muscular 
e robustez 

óssea 
Endurance 

Flexibilidade de 
5 grupos 

musculares 
major 

Tarefas 
funcionais 
Estratégias 

motoras para 
evitar quedas 

Exercícios 
funcionais no 

solo 
 

Programa de 
exercícios no 

domicílio 
 

10 minutos de 
aquecimento 

Exercícios OEP 
com exercícios 
adicionais com 
thera-bands. 
Exercícios de 
flexibilidade 
Retorno à 

calma 
 

Este programa 
foi precedido 

por 8 semanas 
de Fisioterapia 
que reabilitou a 
capacidade da 
pessoa deitar-
se e erguer-se 

do solo. 
 

grupo, 1 vez por 
semana 

30 minutos de 
exercícios no 
domicílio, 2 
vezes por 
semana 

 

1/3 após 36 
semanas no 

grupo 
experimental. 

Ao longo de todo 
o estudo, que 

incluiu um follow-
up após 50 

semanas, a taxa 
de quedas foi 

reduzida em 54%. 
 

Campbell M, 
Rutherford O. 
Tailored group 
exercise (Falls 
Management 
Exercise—

FaME) reduces 
falls in 

community-
dwelling older 
frequent fallers 
(an RCT). Age 

and Ageing. 
2005 

Nov;34(6):636-
9. 

Tai 
Chi©:Moving 

for better 
balance 

Pessoas 
com idade 

igual ou 
superior a 70 

anos 
residentes 

na 
comunidade. 

Aulas de grupo: 
24 posições de 

Tai Chi que 
enfatizam as 

transferências 
de pimentos 

coordenados. 
Padrão 

respiratório 
sincronizado 

com os 
movimentos de 

tai-chi foi 
integrado na 

rotina de 

Aulas de 1 hora. 
3 vezes por 

semanas 
Total de 26 
semanas, 

seguido por um 
período de 6 

meses sem aulas 
organizadas. 

Os participantes 
das aulas de Tai-

Chi, 
comparativament
e a um grupo que 

participou em 
aulas de 

flexibilidade, 
tiveram menos 

quedas e menos 
lesões 

decorrentes de 
quedas. 

O risco de queda 
decresceu em 

Li F, Harmer P, 
Fisher KJ, 

McAuley E, 
Chaumeton N, 
Eckstrom E, 

Wilson NL. Tai 
Chi and fall 

reductions in 
older adults: A 

randomized 
controlled trial. 

Journal of 
Gerontology. 

2005 
Feb;60A(2):187-
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exercícios. 
 

Programa de tai 
chi no domicílio. 

55%. 94. 

 
 

A inclusão do OEP neste documento, assim como dos restantes exemplos descritos no quadro 

síntese, ocorre pelo facto destes serem recomendados pela rede europeia ProFouND 

(Prevention of Falls Dissemination Network). É também de realçar que a European Union 

Geriatric Medicine Society também recomenda a provisão dos mesmos programas para a 

prevenção de fraturas ósseas decorrentes de episódios de quedas.  

 

Os programas de intervenção supracitados foram desenvolvidos para pessoas idosas residentes 

na comunidade, ou institucionalizadas, com síndrome de quedas e/ou fragilidade. Foram 

posteriormente realizados ensaios clínicos em que alguns destes programas foram adaptados 

para pessoas idosas com condições de saúde específicas (ex.: OEP para pessoas idosas com 

défice visual). No entanto, pessoas idosas portadoras de condições de saúde (ex.: sequelas 

sensoriomotoras de um Acidente Vascular Encefálico, Doença de Parkinson ou Demência) que 

apresentam um quadro funcional condicionado poderão carecer de adaptações específicas ou 

integração num programa individualizado. Existem programas de prevenção das quedas 

dirigidos a populações específicas que não são contemplados no âmbito do presente 

documento.  

 

Gostaríamos ainda de enfatizar que a adequada implementação de qualquer um destes 

programas carece de formação específica em Fisioterapia. 
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 Fluxograma Avaliação e Intervenção  

 

 

  

 

Registo das avaliações e plano de intervenção partilhado com 
a equipa de saúde familiar – A1/A2/A3 

 

Intervenção 
individualizada de 

Fisioterapia na 
Prevenção de Quedas 

A
p

o
s 

e
p

is
ó

d
io

 r
e

gi
st

ad
o

 d
e 

q
u

ed
a.

 
A

çã
o

 a
n

u
al

 p
ar

a 
ad

u
lt

o
s 

co
m

 m
ai

s 
d

e 
6

5
 a

n
o

s 
 

1º Contacto com 
Equipa Saúde Familiar 

1º Contacto 
Fisioterapia 

1º Contacto com  
Outro Profissional de 

Saúde ou Social 

Adultos com + 65 - Perguntas 
de despiste de risco de queda: 
Teve algum episódio de queda 

nos últimos 12 meses? 

Refere desequilíbrio ou 

instabilidade na marcha? 

Sente medo de cair? 

Primeiro Nível de Avaliação 
pelo Fisioterapeuta – A0 

 

Se necessário Segundo Nível de 
Avaliação – A0 

 

Avaliação dos fatores de 
risco 

Sem história de queda  
Pelo menos um teste diferente 

do valor de referência 

1 ou mais  
episódios  
de quedas 

Sem história de quedas 
Sem alteração de equilíbrio 

ou medo de cair 

P
re

ve
n

çã
o

 S
ec

u
n

d
ár

ia
 

Programa Comunitário de 
Fisioterapia na Prevenção de Quedas 
(incluindo treino de equilíbrio, força, 

marcha) 
 

Gestão dos Fatores de Risco 
identificados – encaminhamento 
para outro elemento da equipa 

interdisciplinar quando necessário 
 

Educação para a prevenção de 
quedas (sessões de educação para a 

saúde, material informativo) 
 

Educação para a prevenção de 
quedas 
 
Gestão dos Fatores de Risco /Efeito 
cumulativo fatores de risco 
 
Promoção da Atividade Física – 
encaminhamento para programas 
existentes na área de residência 
sempre que o CSP nao consigam dar 
resposta 
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