
Autores
Instituições
e-mails

INTERVENÇÃO FÍSICA REMOTA EM IDOSOS CAIDORES DA COMUNIDADE DE UM PROGRAMA DE 
PREVENÇÃO DE QUEDAS BASEADO EM GESTÃO DE CASOS: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 

Sabe-se que o exercício físico contribui na redução dos fatores de risco intrínsecos de
quedas, como alterações fisiológicas e/ou processos patológicos do envelhecimento. Nesse âmbito, É
importante que, mesmo durante o período de isolamento causado pela pandemia do Covid-19, sejam
criadas estratégias de treinamento desses idosos.
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CONCLUSÃO

Até momento, 13 participantes foram incluídos no grupo de intervenção física, sendo que
destes, 3 completaram o protocolo de exercícios físicos e 10 encontram-se em fase de execução.
Destacam-se como pontos positivos:

• Flexibilidade de horário para a realização da intervenção; e

• Utilização de exercícios relacionados às tarefas da vida diária.

Os desafios enfrentados relacionam-se à:

• Impossibilidade de se utilizar comandos táteis para a correção de movimentos;

• Dificuldade para incluir exercícios com perturbação sensorial.

Descrever a experiência vivenciada na aplicação de um protocolo de exercícios físicos domiciliar
com supervisão remota, desenvolvido e implementado em um programa para idosos caidores.

O protocolo de exercícios físicos domiciliares proposto tem se mostrado como uma
alternativa viável e segura mesmo para idosos caidores e com dificuldades de aderir a programas
presenciais.
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São realizadas 2 sessões síncronas por vídeo chamadas para familiarização e retirada de dúvidas e as
outra sessões subsequentes são ministradas via plataforma YouTubeTM. As progressões ocorrem a cada 2
semanas, individualmente com base nos relatos e diário de exercício físico. O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética da UFSCar (CAAE: 34350620.7.0000.5504) e incluído no REBEC (REBEC-RBR - 3t85fd).

Figura 2. Imagem do vídeo dos
exercícios disponibilizados no
YouTubeTM..

Figura 3. imagem da explicação dos
vídeos disponibilizados no
YouTubeTM.

Figura 4. imagem da do diário de
exercício físico.

Figura 1. Descrição do método do protocolo de exercício físico.

.Figura 5. Programa onde ocorre o
protocolo de exercício. Fonto: google

Figura 6. Símbolo da UFSCar.
Fonto: google

Figura 7. Qr code linktr
programa MAGIC. Fonte: Linktr


