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RESUMO
Introdução: O equilíbrio postural é essencial para o ser humano, e na população idosa é
imprescindível ter um bom equilíbrio, pois a probabilidade de ocorrer quedas nessa população é
maior. O envelhecimento é uma realidade em nosso país, induzindo uma série de modificações no
sistema biológico, uma redução progressiva das funções fisiológicas da densidade mineral óssea,
perda progressiva da massa muscular, fatores esses que interferem no estilo de vida do idoso, pois
muitas dessas modificações influenciam na autonomia reduzindo a capacidade funcional. Objetivo: Verificar o equilíbrio postural em idosos Institucionalizados no município de Esteio. Métodos:
A amostra foi composta por 16 idosos ≥60 anos, ambos os sexos sendo 8 homens e 7 mulheres,
residentes dessa Instituição, para avaliar o equilíbrio utilizou-se a escala de equilíbrio de Berg,
optou-se por excluir idosos com fraturas de membros inferiores nos últimos 3 meses e com déficit
visual grave.Resultados: A média de idade das mulheres foi de 77,62 e dos homens foi de 78,14 em
relação ao teste de equilíbrio de Berg o sexo feminino apresentou a média de escore 38, e do sexo
masculino apresentou uma média 45,5. Conclusão: Identificou-se que nas mulheres a pontuação
indicou uma locomoção segura, recomendação de assistência ou auxilio de marcha, e nos homens
a pontuação indicou que não existiu marcadores de risco de quedas e que possuía uma locomoção
segura. O diretor dessa ILPI informou que a maioria dos idosos que realizam algum tipo de exercício físico três vezes na semana podendo ser um indicativo importante.
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