
Área de Intervenção 

 

PNS – Plano Nacional de Saúde 

PNPA - Programa Nacional de Prevenção de Acidentes 

ENEAS - Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável  

Denominação do 

Programa / Projeto 

 

MOVE.TE - FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DE QUEDAS NOS 

ADULTOS MAIS VELHOS 

 

Entidade Proponente 

 

 Por local de implementação: 

 

SNS – Fisioterapeuta da URAP (Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados) / UCC 

(Unidade de Cuidados na Comunidade / USP (Unidade de Saúde Pública) 

Autarquias/Câmara Municipal/Junta de Freguesia – Fisioterapeuta da Autarquia ou 

Externo que pretenda estabelecer protocolo 

Setor Social – Fisioterapeuta de IPSS  

Setor Privado – Fisioterapeuta em regime Privado 

 

Entidade Coordenadora  

Responsável 

 

 Por local de implementação: 

 

SNS – Fisioterapeuta da URAP (Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados) / UCC 

(Unidade de Cuidados na Comunidade) / USP (Unidade de Saúde Pública) 

Autarquias/Câmara Municipal/Junta de Freguesia – Fisioterapeuta da Autarquia ou 

Externo que pretenda estabelecer protocolo 

Setor Social – Fisioterapeuta de IPSS 

Setor Privado – Fisioterapeuta em regime Privado 

 

Entidade 

Executora/Avaliadora 

 

 Por local de implementação: 

 

SNS - ACeS (Agrupamento de Centros de Saúde Local) / ULS (Unidade Local de Saúde) 

Autarquias/Câmara Municipal/Junta de Freguesia – Pelouro de Saúde e Atividade 

Física 

Setor Social – Direção da Instituição 

Setor Privado – Direção da Instituição de Fisioterapia Privada 

 



Fundamentação 

 

A - Enquadramento Epidemiológico 

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), e, 

segundo o INE (2014) o índice de envelhecimento estimado para o ano de 2060 será de 

307 idosos por cada 100 jovens.  

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. Dados 

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

Acidentes (2014), reforçam a identificação das 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.  

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%, 

verificando-se um aumento progressivo dos internamentos com o aumento da idade. 

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 urgência e responsáveis por 40% 

de todas as causas de morte por acidente. 20% 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). 

No que diz respeito à análise da mortalidade associada a quedas, verifica-se que este 

fator de risco associa-se a 50% da mortalidade na faixa etária entre os 50 e os 69 anos, 

e a 80% na faixa etária dos 70+ anos. Em comparação com os dados internacionais, 

Portugal está acima da média da Europa Ocidental (50%) na faixa etária dos 50-69 anos 

de idade, e abaixo na faixa dos 70+ anos.  

Ainda no contexto Português, a mesma tendência se verifica em termos de  Disability 

Adjusted Life Years (DALY - anos de vida ajustado por deficiência/ incapacidade) 

 associados às quedas, observando-se uma maior taxa de DALY’s comparativamente 

http://www.pordata.pt/


aos observados na Euriopa Ocidental (Portugal faixa etária 50-90 – 58%; 70+ - 61%) 

(Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)). 

Por último, 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). 

 

B – Enquadramento do projeto nas orientações estratégicas e diretrizes Nacionais 

B.1 – Plano Nacional de Saúde  

O corrente 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). 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.  

 

B.2 – Plano Nacional de Prevenção de Acidentes 

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. A intervenção 

estruturada da fisioterapia constitui um contributo importante para a prevenção de 

quedas e para a capacitação dos cidadãos em risco.  

 

B.3 – Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável 

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

Envelhecimento Saudável da 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. Neste sentido desenvolveu uma Estratégia Nacional para o Envelhecimento 

Ativo e Saudável (ENEAS), publicada no Despacho n.º 12427/2016 do Diário da 

República 2.ª série — N.º 199, de 17 de outubro de 2016. Esta estratégia tem como 

objetivo a prossecução de medidas interdisciplinares colaborativas com vista a melhoria 

da saúde e bem-estar das pessoas idosas. Diversas medidas enumeradas no despacho 

supracitado, remetem claramente para a importância que os CSP assumirão nestas 

matérias. 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”; “ o 



desenvolvimento de “ 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, enquadra-se nas 

linhas orientadoras da ENEAS e poderá contribuir significativamente para o cumprimento 

dos objetivos definidos. 

 

E - Exemplos Internacionais de Programa de Prevenção de Quedas em Adultos 

mais Velhos e sua Efetividade e Custo-Benefício 

A literatura é extensa no que respeita a intervenções no âmbito do exercício físico para a 

prevenção das quedas. Esta proposta de intervenção centra-se em programas cuja 

efetividade está suportada por vários ensaios clínicos e subsequente inclusão em 

revisões sistemáticas e meta-análises metodologicamente robustas.  

O Otago exercise programme (OPEP) é um dos exemplos de programas internacionais 

na área de prevenção de quedas em pessoas idosas, desenvolvido 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. No seu ensaio clínico original, o OEP demonstrou uma 

redução na taxa de quedas significativa (Campbell et al, 1997).  Posteriormente numa 

meta-análise dos resultados concluiu que o OEP reduz 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). 

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 realizou uma análise do custo-benefício do OEP e demonstrou que a sua 

implementação direcionada a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, 

correspondia a um lucro líquido de 121 dólares por participante e a um retorno do 

investimento na ordem dos 36% por cada dólar investido ao nível dos serviços de saúde 

(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). 

Horizonte Temporal/ 

Características do 

Programa 

 

A - Período a definir de acordo com o Plano de Ação da URAP/Outra Unidade 

Funcional/ACeS no caso do SNS, do Plano de Ação da Câmara Municipal no caso das 

Autarquias, do Plano de Ação da Instituição no caso das IPSS e, do Plano de Ação da 

Instituição Privada no caso dos Gabinetes/Clínicas Privadas. 

Em caso de parceria de Implementação com Autarquia ou IPSS - períodos anuais 

sucessivos enquanto nenhuma das instituições parceiras denunciar o protocolo referido. 

  

B - No entanto, a literatura aponta prazos definidos em termos de implementação, 

rastreio e avaliação do impacto de programas de prevenção de quedas. Naturalmente, 

há liberdade para definir o início e fim mas devem ser respeitados os tempos 

estabelecidos para o desenvolvimento correto do programa: 

 

Duração do programa: no mínimo 12 semanas, embora programas com uma duração 

total contínua de 52 semanas são mais efetivos segundo a literatura. 

Frequência de intervenção: 3 vezes por semana é a frequência ótima. 

Duração da sessão: aproximadamente de 60 minutos por sessão do programa e 

suportada por alguma evidência 

Reavaliação indivíduos sem risco e que não integram o programa/rastreio: 

anualmente 

Reavaliação indivíduos em risco e que integram o programa: os participantes 

deverão ser avaliados inicialmente (A0), no final da intervenção (A1), e se possível após 

6 meses após intervenção (A2) e 12 meses após intervenção (A3). 

População-Alvo 

 

População alvo: adultos acima de 60 anos, e comunidade envolvente incluindo 

cuidadores informais e/ou informais. 

Finalidade 

 

Âmbito da intervenção: Capacitar as pessoas com episódios de queda ou em risco, 

para a prevenção de quedas e gestão da sua condição, através de estratégias 

educativas e de exercício físico centrado na melhoria das qualidades físicas força e 



equilíbrio. A Intervenção abrange por isso diferentes níveis: prevenção primária, 

prevenção secundária e promoção da literacia em saúde.  

Critérios de Inclusão e 

Exclusão 

 

Critérios de Inclusão: 

 1 ou mais episódios de queda nos últimos 12 meses 

 Medo de Cair 

 Desequilíbrio ou instabilidade na marcha  

 Pelo menos um teste diferente do valor de referência (30’sit-to-stand, TUG, Step 

Test, 10 mtrs walking speed, 4 Stage Balance “Modified”) 

 

Citérios de Exclusão: Pessoas que apresentem as condições de saúde (não 

controladas/ instáveis)  abaixo descritas não deverão ser integradas no programa, antes 

de indicação médica que assegure que estão suficientemente estáveis para realizar 

exercício físico em segurança.  

 Múltiplas quedas sem causas determinadas; 

 Hipotensão postural sintomática associada a sintomas de pré-síncope; 

 Hipertensão arterial não controlada (ex: Pressão arterial sistólica >170mmHg e/ou 

Pressão arterial diastólica > 100mmHg)  

 Acidente Vascular encefálico, Acidente isquémico transitório,   enfarte do miocárdio 

ou angina instável nos últimos 6 meses: 

 Arritmia não controlada (Taquicardia>100bpm, Bradicardia <60bpm); 

 Cardiomiopatia; 

 Estenose aórtica; 

 Perda de consciência súbita inexplicada; 

 Asma severa ou Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; 

 Episódio recente de queda com lesão resultante, sem posterior observação médica. 

 Doença sistêmica aguda e progressiva (ex: cancro); 

 Doença infecciosa aguda  (ex: pneumonia, infecção urinária) ou sinais/sintomas que 

conduzam a suspeita da mesma (ex: febre, delirium) 

 Artroplastia da anca ou joelho nos 3 meses anteriores; 

 Incapacidade para manutenção da postura na posição de sentado; 

 Disfunção vestibular muito severa (ou aguda); 

 Défice cognitivo que impeça a pessoa de seguir as instruções verbais em segurança 

 Pessoas que se coloquem a si mesmas e/ou aos outros participantes da classe de 

grupo em risco (ex: pessoas que sejam incapazes de auto-monitorizar e adaptar a 

sua performance; pessoas que exijam; pessoas que necessitem de um elevado grau 

de assistência individualizada;  pessoas não respeitem as regras de segurança 

estabelecidas); 

 Impossibilidade do utente comparecer no local onde será desenvolvida a intervenção 



Perfil de Risco 

 

Estratificação do perfil de risco dos participantes relativamente a participação no 

programa 

Estas indicações pretendem informar o processo de prescrição do programa de 

Fisioterapia para adultos mais velhos que sofreram quedas, ou que se encontram em 

risco de cair. O estabelecimento do perfil de risco (elevado, moderado e baixo) facilitará 

selecionar a intervenção indicada (individualizada ou em grupo), assim como garantir 

que esta decorre com a máxima segurança para a saúde do participante. Esta 

estratificação carece obviamente de diagnóstico médico prévio, assim como de 

autorização médica para a prática de exercício físico.  

 

A avaliação em Fisioterapia também contribuirá para a estratificação individualizada de 

cada participante. 

 

Risco elevado 

 Angina 

 Arritmias 

 Doença cardíaca congestiva 

 Doença vascular periférica moderada a severa 

 Hipotensão postural sintomática  

 AVE ou AIT recente  

 Doença de Parkinson em estadio avançado (com instabilidade postural acentuada) 

 Diabetes Mellitus com complicações secundárias severas (ex: Neuropatia diabética) 

 Compromisso sensorial severo (visão/audição/vestibular etc) 

 Compromisso cognitivo severo  

 

Risco moderado 

 História de múltiplas quedas no ano anterior 

 Elevado medo de queda  

 Osteoporose com história de fraturas ósseas  

 Doença de Parkinson sem instabilidade postural acentuada 

 Doença vascular periférica leve a moderada 

 Artrite reumatoide ou osteoartrose moderada a severa 

 

Baixo risco 

 Artroplastia(s) no(s) membro(s) inferior(es) 

 Atrofia muscular dos membros inferiores devido a desuso/estilo de vida sedentário 

 



Local de implementação 

 

Área geográfica de intervenção: a preencher de acordo com o local de 

implementação 

 

Local:  

 Em Centros de Saúde e/ou cedido por entidade externa 

 Em espaço de órgão Autárquico e/ou cedido por entidade externa 

 Em espaço da IPSS e/ou cedido por entidade externa 

 Em espaço de Gabinete/Clínica privado e/ou cedido por entidade externa 

 

Objetivos 

 

 Monitorizar o número de quedas em adultos alvo de ações no âmbito do programa 

Fisioterapia na Prevenção de Quedas do Adulto Mais Velho com registo de quedas 

nos 12 meses anteriores ao início do programa, após 12 semanas de intervenção, e 

após 6 e 12 meses após o final da intervenção.  

 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. 

 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. 

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

repetições no Step Test, ao fim de 12 semanas. 

 Aumentar a mobilidade funcional, para que os utentes atinjam o tempo esperado, 

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

& Go, em 12 semanas. 

 Aumentar a velocidade da marcha, para no mínimo 10 segundos no 10 meter walk 

test (10MWT), em 12 semanas. 

 Promover a literacia em saúde relativamente à problemática das quedas nos 

adultos mais velhos junto da população-alvo, cuidadores formais e informais e 

profissionais de saúde ao fim de 12 semanas. 

 Colaborar com instituições comunitárias garantindo consultoria técnica a parceiros 

que queiram implementar o programa de prevenção de quedas junto da população-

alvo. 

Metodologia 

 

Transferência de conhecimento e competências com recurso a: 

 Exposição participativa; 

 Metodologias demonstrativas e interrogativas; 

 Sessões de grupo com as componentes educativas e de exercício; 



 Treino para a capacitação (empowerment). 

 Programas de exercícios estruturados, informados pela evidencia cientifica 

disponível,  com as componentes de treino de força, flexibilidade/mobilidade e 

equilíbrio. 

 

Avaliação 

 

Momentos de avaliação e instrumentos a aplicar em cada momento: 

 A0 – avaliação inicial, 1º nível de avaliação pelo Fisioterapeuta 

 A1 – avaliação final após 12 semanas  

 A2 – 6 meses após final da intervenção (sujeito a limitações operacionais) 

 A3 – 12 meses após final da intervenção (sujeito a limitações operacionais) 

 

Recursos Humanos 

 

 Fisioterapeuta do SNS/Autarquias/IPSS/Privado 

 Serviço administrativo que contribua para o processo de identificação e convocatória 

dos participantes 

 

Recursos Materiais 

 

 Computador portátil; 

 Material audiovisual (retroprojetor); 

 Sala/espaço disponível para sessão de exercícios; 

 Materiais necessários para dinamização das avaliações (cronómetro, cadeira 

standard e cadeira com braços que devem ter um assento firme e uma altura entre 

43 e 47 cm, fita métrica, fita cola, degrau estável e firme de 7,5 cm, fita adesiva para 

fazer marcações); 

 Materiais necessários para a dinamização das sessões de exercícios; 

 Materiais necessários para a dinamização das sessões de educação para a saúde 

(papel, lápis, cartolinas, canetas, cola, fita cola, tesouras, papel autocolante). 

 

Custos 

 

 Fisioterapeuta envolvido (€/hora x nº de profissionais x nº de horas) 

 Transporte dos participantes até o local de implementação (€/km) 

 Material não disponível pela entidade que promove e que terá de ser adquirido 

 

Constrangimentos 

 

 Disponibilização de espaço para sessões de exercício. 

 Disponibilização de transporte para recolha dos participantes.  

 Disponibilidade do material necessário para as avaliações. 

 



Actividade 1 

Objectivo 1:  

Identificação 1: 

Actividade O quê? Quem? Como? Onde? Quando? Avaliação 

       

 

Actividade 2 

Objectivo 2:  

Identificação 2: 

Actividade O quê? Quem? Como? Onde? Quando? Avaliação 

       

 



N.º do Indicador 30’ sit-to-stand/FPQAMV 1 

Designação 

Taxa de adultos alvo de ações no âmbito do programa FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DE 
QUEDAS DO ADULTO MAIS VELHO por não realizarem o número de repetições necessárias 
de acordo com os valores de referência para sexo e faixa etária do teste 30sec Sit to Stand, 

que os atinjam ao fim de 12 semanas 

Tipo de Indicador Desempenho Assistencial Entidade Gestora Fisioterapia 

Tipo de falha 
 

Período aplicável Ano 

Objetivo Avaliar resultados funcionais 

Descrição do 
Indicador 

Indicador que exprime a proporção 

Frequência de 
monitorização 

Trimestral Unidade de medida Percentagem 

Responsável pela 
monitorização 

ACES / ARS / Autarquia / IPSS 
Fórmula A/B x 100 

Output Utentes inscritos 

Prazo Entrega 
Reporting 

Trimestral: até ao 5º dia útil do mês 
seguinte do final de cada trimestre 

Valor de Referência Histórico 

Órgão fiscalizador ACES / ARS / Autarquia / IPSS  Meta 
 

Critérios de inclusão 

Numerador: nº utentes que não tendo realizado  o número de repetições necessárias de acordo com 

os valores de referência para sexo e faixa etária do teste 30sec Sit to Stand, as atingiram ao fim de 
12 semanas (A1) 

Denominador:  nº utentes que não realizaram  o número de repetições necessárias de acordo com 

os valores de referência para sexo e faixa etária do teste 30sec Sit to Stand, no momento (A0) 

Observações 
Necessidade de criação de registos informáticos, específicos ao programa FPQAV, no Sclínco/base 

de dados própria por forma a registar score do teste 30 seconds Sit to Stand 

Fator Crítico 
Sistema informático não permite registo em campo fechado realivamente a teste 30 seconds Sit to 

Stand nem especifica programa PPQAV 

Variáveis Definição Fonte Informação/ SI Unidade de medida 

A - Numerador 

nº utentes que não tendo realizado  
o número de repetições necessárias 

de acordo com os valores de 
referência para sexo e faixa etária do 
teste 30sec Sit to Stand, as atingiram 

ao fim de 12 semanas (A1) 

SNS: SINUS / 

SIARS/Sclínico/Base de 
dados MOVE.TE 

Autarquias: Base de dados 

MOVE.TE 

IPSS: Base de dados 

MOVE.TE 

Nº de utentes 

B - Denominador 

nº utentes que não realizaram  o 
número de repetições necessárias 

de acordo com os valores de 
referência para sexo e faixa etária do 

teste 30sec Sit to Stand, no 
momento A0 

SNS: SINUS / 

SIARS/Sclínico/Base de 
dados MOVE.TE 

Autarquias: Base de dados 

MOVE.TE 

IPSS: Base de dados 

MOVE.TE 

Nº de utentes 



 

N.º do Indicador Timed up and Go/FPQAMV 2 

Designação 

Taxa de adultos alvo de ações no âmbito do programa FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO 
DE QUEDAS DO ADULTO MAIS VELHO por não atingirem o valor de referência de 

acordo com os valores de referência para sexo e faixa etária do teste Timed up and Go, 
que os atinjam ao fim de 12 semanas 

Tipo de Indicador Desempenho Assistencial Entidade Gestora Fisioterapia 

Tipo de falha 
 

Período aplicável Ano 

Objetivo Avaliar resultados funcionais 

Descrição do 
Indicador 

Indicador que exprime a proporção 

Frequência de 
monitorização 

Trimestral Unidade de medida Número 

Responsável pela 
monitorização 

ACES / ARS / Autarquia / IPSS 
Fórmula A/B x 100 

Output 
 

Prazo Entrega 
Reporting 

Trimestral: até ao 5º dia útil do mês 
seguinte do final de cada trimestre 

Valor de Referência Histórico 

Órgão fiscalizador ACES / ARS / Autarquia / IPSS Meta 
 

Critérios de 
inclusão 

Numerador: nº utentes que não tendo atingido o valor de referência para sexo e faixa etária do teste 
Timed up and Go Test no momento A0, os atingiram ao fim de 12 semanas (A1) 

Denominador: nº utentes que não atingiram o valor de referência para sexo e faixa etária do teste 
Timed up and Go test no momento (A0) 

Observações 
Necessidade de criação de registos informáticos, específicos ao programa FPQAV, no Sclínco/base de 

dados própria por forma a registar score do Timed up and Go test 

Fator crítico 
Sistema informático não permite registo em campo fechado relativamente ao Timed up and Go test nem 

especifica programa FPQAV 

Variáveis Definição Fonte Informação/ SI Unidade de medida 

A - Numerador 

nº utentes que não tendo atingido o 
valor de referência para sexo e faixa 
etária do teste Timed up and Go test 

no momento A0, os atingiram ao fim 
de 12 semanas (A1) 

SNS: SINUS / 

SIARS/Sclínico/Base de 
dados MOVE.TE 

Autarquias: Base de dados 

MOVE.TE 

IPSS: Base de dados 

MOVE.TE 

Nº de utentes 

B - Denominador 

nº utentes que não atingiram o valor 
de referência para sexo e faixa etária 

do teste Timed up and Go test no 

momento A0 

SNS: SINUS / 

SIARS/Sclínico/Base de 
dados MOVE.TE 

Autarquias: Base de dados 

MOVE.TE 

IPSS: Base de dados 

MOVE.TE 

Nº de utentes 



 

N.º do Indicador 4 Stage Balance “Modified” /FPQAMV 3 

Designação 

Taxa de adultos alvo de ações no âmbito do programa FISIOTERAPIA NA 
PREVENÇÃO DE QUEDAS DO ADULTO MAIS VELHO por não atingirem a 

posição 7 no teste 4 Stage Balance “Modified", que apresentem evolução de, 
pelo menos, uma posição ao fim de 12 semanas 

Tipo de Indicador Desempenho Assistencial Entidade Gestora Fisioterapia 

Tipo de falha 
 

Período aplicável Ano 

Objetivo Avaliar resultados funcionais 

Descrição do 
Indicador 

Indicador que exprime a proporção 

Frequência de 
monitorização 

Trimestral Unidade de medida Número 

Responsável pela 
monitorização 

ACES / ARS / Autarquia / IPSS 

Fórmula A/B x 100 

Output 
 

Prazo Entrega 
Reporting 

Trimestral: até ao 5º dia útil do 
mês seguinte do final de cada 

trimestre 
Valor de Referência Histórico 

Órgão fiscalizador ACES / ARS / Autarquia / IPSS Meta 
 

Critérios de 
inclusão 

Numerador: nº utentes que não tendo atingido a posição 7 no teste 4 Stage Balance “Modified" 

no momento A0, que apresentam evolução de, pelo menos, uma posição ao fim de 12 semanas 
(A1) 

Denominador: nº utentes que não atingiram a posição 7 no teste 4 Stage Balance “Modified" no 

momento (A0) 

Observações 
Necessidade de criação de registos informáticos, específicos ao programa FPQAV, no 

Sclínco/base de dados própria por forma a registar score do teste 4 Stage Balance “Modified” 

Fator crítico 
Sistema informático não permite registo em campo fechado relativamente ao teste 4 Stage 

Balance “Modified” nem especifica programa FPQAV 

Variáveis Definição Fonte Informação/ SI Unidade de medida 

A - Numerador 

nº utentes que não tendo 
atingido a posição 7 no teste   4 

Stage Balance “Modified" no 
momento A0, que apresentam 
evolução de, pelo menos, uma 
posição ao fim de 12 semanas 

(A1) 

SNS: SINUS / 

SIARS/Sclínico/Base de dados 
MOVE.TE 

Autarquias: Base de dados 

MOVE.TE 

IPSS: Base de dados 

MOVE.TE 

Nº de utentes 

B - Denominador 

nº utentes que não atingiram a 
posição 7 no teste 4 Stage 

Balance “Modified" no momento 

A0 

SNS: SINUS / 

SIARS/Sclínico/Base de dados 
MOVE.TE 

Autarquias: Base de dados 

MOVE.TE 

IPSS: Base de dados 

MOVE.TE 

Nº de utentes 



 

N.º do Indicador Step-test / FPQAMV 4 

Designação 

Taxa de adultos de ações no âmbito do programa FISIOTERAPIA NA 
PREVENÇÃO DE QUEDAS DO ADULTO MAIS VELHO por não atingirem o 
valor referência de 10 repetições no Step-test, que o atinjam ao fim de 12 

semanas 

Tipo de Indicador Desempenho Assistencial Entidade Gestora Fisioterapia 

Tipo de falha 
 

Período aplicável Ano 

Objetivo Avaliar resultados funcionais 

Descrição do 
Indicador 

Indicador que exprime a proporção 

Frequência de 
monitorização 

Trimestral Unidade de medida Percentagem 

Responsável pela 
monitorização 

ACES / ARS / Autarquia / IPSS 

Fórmula A/B x 100 

Output Utentes inscritos 

Prazo Entrega 
Reporting 

Trimestral: até ao 5º dia útil do 
mês seguinte do final de cada 

trimestre 
Valor de Referência Histórico 

Órgão fiscalizador ACES / ARS / Autarquia / IPSS Meta 
 

Critérios de 
inclusão 

Numerador: nº utentes que não tendo atingido o valor referência de 10 repetições no Step-
test no momento A0, que o atingiram ao fim de 12 semanas (A1)) 

Denominador: nº utentes que não atingiram o valor referência de 10 repetições no Step-
test, no momento (A0) 

Observações 
Necessidade de criação de registos informáticos, especificos ao programa FPQAV, no 

Sclínco/base de dados própria por forma a registar score do Step-test 

Fator Crítico 
Sistema informático não permite registo em campo fechado relativamente ao Step-test nem 

especifica programa FPQAV 

Variáveis Definição Fonte Informação/ SI Unidade de medida 

A - Numerador 

nº utentes que não tendo 
atingido o valor referência de 10 

repetições no Step-test no 
momento A0, que o atingiram ao 

fim de 12 semanas (A1) 

SNS: SINUS / 

SIARS/Sclínico/Base de 
dados MOVE.TE 

Autarquias: Base de dados 

MOVE.TE 

IPSS: Base de dados 

MOVE.TE 

Nº de utentes 

B - Denominador 
nº utentes que não atingiram o 

valor referência de 10 repetições 
no Step-test, no momento A0 

SNS: SINUS / 

SIARS/Sclínico/Base de 
dados MOVE.TE 

Autarquias: Base de dados 

MOVE.TE 

IPSS: Base de dados 

MOVE.TE 

Nº de utentes 



N.º do Indicador 10 meters walking speed / FPQAMV 5 

Designação 
Taxa de adultos de ações no âmbito do programa FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DE 
QUEDAS DO ADULTO MAIS VELHO por não atingirem o valor de referência de 10 seg 

no teste 10 meters walking speed, que o atinjam ao fim de 12 semanas 

Tipo de 
Indicador 

Desempenho Assistencial Entidade Gestora Fisioterapia 

Tipo de falha 
 

Período aplicável Ano 

Objetivo Avaliar resultados funcionais 

Descrição do 
Indicador 

Indicador que exprime a proporção. 

Frequência de 
monitorização 

Trimestral Unidade de medida Número 

Responsável 
pela 

monitorização 
ACES / URAP 

Fórmula A/B x 100 

Output 
 

Prazo Entrega 
Reporting 

Trimestral: até ao 5º dia útil do 
mês seguinte do final de cada 

trimestre 
Valor de Referência Histórico 

Órgão 
fiscalizador 

ACES Meta 
 

Critérios de 
inclusão 

Numerador: nº utentes que não tendo atingido o valor referência de 10 seg no teste 10 meters 
walking speed no momento A0, o atingiram ao fim de 12 semanas (A1) 

Denominador: nº utentes que não atingiram o valor referência de 10 seg no teste 10 meters 
walking speed no momento (A0) 

Observações 
Necessidade de criação de registos informáticos, específicos ao programa FPQAV, no 

Sclínco/base de dados própria por forma a registar score do teste 10 meters walking speed 

Fator crítico 
Sistema informático não permite registo em campo fechado relativamente ao teste 10 meters 

walking speed nem especifica programa FPQAV 

Variáveis Definição Fonte Informação/ SI Unidade de medida 

A - Numerador 

nº utentes que não tendo atingido  
o valor referência de 10 seg no 

teste 10 meters walking speed no 

momento A0, o atingiram ao fim de 
12 semanas (A1) 

SNS: SINUS / 

SIARS/Sclínico/Base de 
dados MOVE.TE 

Autarquias: Base de dados 

MOVE.TE 

IPSS: Base de dados 

MOVE.TE 

Nº de utentes 

B - Denominador 

nº utentes que não atingiram o 
valor referência de 10 seg no teste 

10 meters walking speed no 

momento A0 

SNS: SINUS / 

SIARS/Sclínico/Base de 
dados MOVE.TE 

Autarquias: Base de dados 

MOVE.TE 

IPSS: Base de dados 

MOVE.TE 

Nº de utentes 

 

 



N.º do Indicador Taxa de Quedas/FPQAMV 13 

Designação 
Taxa de quedas em adultos alvo de ações no âmbito do programa 

FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DE QUEDAS DO ADULTO MAIS VELHO, 
após 12 semanas, 6 e 12 meses após final do programa. 

Tipo de Indicador Desempenho Entidade Gestora Fisioterapia 

Tipo de falha 
 

Período aplicável Ano 

Objetivo Avaliar prevalência de quedas 

Descrição do 
Indicador 

Indicador que exprime a proporção . 

Frequência de 
monitorização 

Semestral Unidade de medida Percentagem 

Responsável pela 
monitorização 

ACES / ARS / Autarquia / IPSS 
Fórmula A/B x 100 

Output Utentes inscritos 

Prazo Entrega 
Reporting 

Trimestral: ao fim de 12 
semanas de implementação 

Semestral: ao fim de 6 meses de 
programa e de 6 em 6 meses 

consequentes 

Valor de Referência Histórico 

Órgão fiscalizador ACES / ARS / Autarquia / IPSS Meta 
 

Critérios de inclusão 

Numerador: nº de quedas em adultos alvo de ações no âmbito do programa FISIOTERAPIA 

NA PREVENÇÃO DE QUEDAS DO ADULTO MAIS VELHO após 12 semanas, 6 e 12 
meses após final do programa (A2) 

Denominador: nº de adultos alvo de ações no âmbito do programa FISIOTERAPIA NA 

PREVENÇÃO DE QUEDAS DO ADULTO MAIS VELHO 

Observações 
Necessidade de criação de registos informáticos, específicos ao programa FPQAV, no 

Sclínico/base de dados 

Fator Crítico 
Sistema informático não permite registo em campo fechado nem especifica programa 

FPQAV 

Variáveis Definição Fonte Informação/ SI 
Unidade de 
medida 

A - Numerador 

nº de quedas em adultos alvo de 
ações no  âmbito do programa 

FISIOTERAPIA NA 
PREVENÇÃO DE QUEDAS DO 
ADULTO MAIS VELHO após 6 

meses 

SNS: SINUS / 

SIARS/Sclínico/Base de 
dados MOVE.TE 

Autarquias: Base de dados 

MOVE.TE 

IPSS: Base de dados 

MOVE.TE 

Nº de utentes 

B - Denominador 

nº de  adultos alvo de ações no 
âmbito do programa 
FISIOTERAPIA NA 

PREVENÇÃO DE QUEDAS DO 
ADULTO MAIS VELHO 

SNS: SINUS / 

SIARS/Sclínico/Base de 
dados MOVE.TE 

Autarquias: Base de dados 

MOVE.TE 

IPSS: Base de dados 

MOVE.TE 

Nº de utentes 
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