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Introdução: No Brasil a população é considerada idosa a partir dos 60 anos. Conforme o ser humano alcança a 

senilidade as limitações do corpo começam a ganhar ênfase, dando inicio a dificuldade intelectual, visual, auditiva e 

principalmente motora. Com isso, ocorre diminuição da força, flexibilidade, equilíbrio e aumenta o risco de quedas. Os 

idosos institucionalizados apresentam um maior risco de quedas, devido à adaptação a um novo ambiente e a própria 

inatividade física comum a esses ambientes. A manutenção do equilíbrio é fundamental para a prevenção de quedas 

nessa população. A fisioterapia pode contribuir através do circuito proprioceptivo, o qual simula atividades realizadas no 

dia a dia com o objetivo de aumentar a força muscular e o equilíbrio, gerando mais autonomia e funcionalidade. 

Objetivo: Analisar os efeitos do circuito proprioceptivo no equilíbrio de idosos institucionalizados. Metodologia: A amostra 

foi composta por oito idosos institucionalizados de ambos os sexos. Para coleta de dados a fim de avaliar o equilíbrio e 

marcha foi utilizado o teste de Tinetti. E para verificar o risco de quedas foi utilizado o teste time up and GO (TUG). A 

intervenção fisioterapêutica contou com 10 aplicações, duas vezes por semana, com duração de uma hora. Foi aplicado 

um circuito proprioceptivo iniciando com exercícios de aquecimento e flexibilidade (10 minutos): caminhadas rápidas e 

exercícios de alongamento, em seguida foi realizado o circuito com os seguintes exercícios (40 minutos): caminhar entre 

cones, para frente, trás e lado, transposição de obstáculos com auxilio de cones, cordas, bambolês, exercícios de 

equilíbrio com auxilio da bola suíça e cama elástica, e por último exercícios de alongamento (10 minutos). A análise 

estatística foi realizada através do Teste T para amostra pareada com nível de significância de p<0,05. O estudo foi 

aprovado pelo comitê de ética e pesquisa com CAAE nº 57820316.6.0000.5284. Resultados: Após a intervenção os 

indivíduos apresentaram melhora significativa na execução do teste de Tinetti (p=0,003), IC 95%: (-7,718/-2,281), 

Tamanho do efeito forte (d: 1,16). No teste TUG os idosos obtiveram redução significativa no tempo de execução 

(p<0,001), IC 95%: (2,097/4,078), Tamanho do efeito moderado (d: 0,47). Conclusão: Conforme os achados da presente 

pesquisa, verificou-se que a intervenção fisioterapêutica através do circuito proprioceptivo apresentou melhoras 

significativas no equilíbrio dos idosos institucionalizados, mostrando que este tipo de intervenção é essencial para 



prevenir e diminuir o risco de quedas em idosos.
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