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RESUMO

O envelhecimento é uma realidade da população mundial. Entre os anos de 1950 a 2050, o número de pessoas com idade igual ou superior a 60 
anos poderá representar 21% da população. Apesar da gerontologia apresentar avanços em suas pesquisas no que diz respeito as condições de 
senescência e senilidade, ainda é um desafio envelhecer de modo saudável, pois, muitas vezes, o processo natural do envelhecimento vem 
acompanhado de complicações da capacidade funcional como, por exemplo, alterações do equilíbrio corporal. Perdas no controle do equilíbrio, 
diminuição da massa muscular, alterações do sistema vestibular e o próprio medo de cair, entre outros, são fatores que predispões os idosos a 
quedas e estas podem ter consequências graves. Para que haja o controle do equilíbrio é necessário que os sistemas visual, vestibular e 
somatossensorial respondam às variações de posição do indivíduo de forma voluntária ou involuntária. A prática regular de exercícios físicos é 
uma estratégia preventiva primária, atrativa e eficaz, para manter e melhorar o estado de saúde física e psíquica em qualquer idade, tendo efeitos 
benéficos diretos e indiretos para prevenir e retardar as perdas funcionais do envelhecimento. Além disso, exercícios específicos para o treino do 
sistema vestibular, como o Protocolo de Cawthorne and Cooksey (PCC), proporcionam o acontecimento de novos rearranjos das informações 
sensoriais periféricas, promovendo a evolução nas reações de equilíbrio. Assim, o objetivo desta pesquisa foi verificar a influência dos exercícios 
do PCC sobre o equilíbrio, marcha e medo de cair em idosos ativos com labirintite do Programa Vida Ativa Estácio-Unimed de Ourinhos. Trata-se 
de uma pesquisa quantitativa experimental realiza no Núcleo de Práticas de Saúde da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos com idosos do 
Programa Vida Ativa Estácio-Unimed de Ourinhos aprovada em Comitê de Ética em Pesquisa sob CAAE 46555015.9.000.5379. Este Programa, que 
já existe há cinco anos, tem a colaboração de docentes e discentes dos cursos de educação física, fisioterapia, enfermagem para a orientação da 
prática de exercícios físicos. No total participaram 60 idosos, contudo foram incluídos nos resultados desta pesquisa somente 20 idosos ativos, de 
ambos os gêneros, diagnosticados com labirintite e que não fazem uso de medicamentos. Os participantes realizam exercícios físicos 
supervisionados com frequência de 2 vezes semanais por 60 minutos. Durante 20 aulas foi acrescido a aula habitual os exercícios do PCC para 
reabilitação do sistema vestibular. Os testes aplicados foram: Timed up and go test (TUG) para a avaliação do equilíbrio dinâmico e marcha, Teste 
de Tinetti (TT) para marcha e equilíbrio estático e dinâmico, Tadem Gait Test (TGT) para equilíbrio dinâmico e propensão a quedas, Escala de 
Eficácia de Quedas -Internacional- Brasil (FES-I-BR) que avalia o medo de cair foram aplicados antes e após a realização da intervenção. Os 
resultados apontaram evolução positiva, com melhora em relação a avaliação inicial, para todos os testes aplicados: FES-I-BR 20,75%, TUG 
21,66%, o TT 10,28% e o TGT 44,26%. Pode-se concluir deste estudo que o PCC para reabilitação do sistema vestibular foi instrumento para 
melhora do equilíbrio, marcha e diminuição do medo de cair dos idosos ativos com labirintite deste estudo. Contudo, é necessário salientar que 
muitas variáveis envolvem o equilíbrio em idosos, portanto novas pesquisas necessitam ser realizadas para que essa proposição se aperfeiçoe 
cada vez mais.
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