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Rêsumo

O processo de envelhecimento é um processo de deterioraÉo progressivo êm que se vêrificam

divêrsas alteraçÕeílimitaçõ$ íuncionais nomeedamentê ao nível do equilíbrio que podem

comprometer a eutonomia e indêp€ndência- Também os idosos que sê êncontram

institucionalizados apresentam limitâçÕes váíia6 que podêm comproíeteÍ a sua independência,

podêndo usufrúr de intervenção têrapêuticâ espêcializada para auxaliar na manutênção ê/ou

melhoÍie da8 capecidades motorâs, eÍnocionais, cognilivas, elc. A p§cornotriddade é uma área

terapêutica recente em Portugel que pode ser aplicada à população idosa côm o intuito de

cÍmbater as alterações Ficomotores resultentes da deterioração deconente do envelhêcimento

promovendo a manutenÉo/mêlhoria da funcionalidadê e autonomia. De acordo com o exposto

o presente estudo ieve como objetivo veriÍicar â influência de um programa de inteÍvenÉo
psicomotora no equilíbrio de idosos institucionalizados. Foi realizado um esludo guase

êxperimental numa amoslra de 61 idosos inditucionalizados (19 do sexo masculino e 42 do sexo

fêminino) com idades compreendidas enhe os 68 e os 98 anos de idedê, média dê 84,03 * 6,94

ánôs, divididos ern dois grupos (grupo de controlo e grupo êxperimentâl) participando o grupo

expeÍimental em sessões de psicomotricidade durente 16 sêmanas. Avaliaram-€e os niveis dê

equilíbrio através de escala de êquilibrio de Berg antes do início e no final da intervênÉo. A

comparação entrê os momentos e entre os grupos ÍoiÍêita através do teste General Linear Model,

e o nívet de significância foi estabêlecido êm 0,05. Os resultados evidencíam um auÍnenlo dos

niveis dê êquilíbrio no grupo experimental com ô programa dê intêÍvenção psicomotora,

enquanto que no grupo de controlo howê uma diminuição.

Os Íêsultâdos alcançados demonstram que a inteÍvenção psiclmotora influência positivamentê

o equilibrio de idosôs institucionâlizados.
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