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Omedo de se tornar dependente é um dos maiores temores da 
pessoa idosa. Esse medo e os altos custos sociais da depen-

dência levaram pesquisadores a distinguir entre expectativa de 
vida e expectativa de vida ativa, um indicador importante da 
qualidade de vida do indivíduo que envelhece1.

As difi culdades com o controle da postura ortostática e as con-
sequentes quedas constituem um importante problema que se 
agrava durante o envelhecimento. O interesse com os défi cits de 
equilíbrio vem aumentando em conseqüência dos altos custos ge-
rados com os cuidados a saúde gerados por tais acontecimentos.

A queixa de tontura é um dos motivos mais comuns pelos quais 
os idosos buscam atendimento médico. A incidência aumenta com 
a idade e é responsável por 1,3% de todas as consultas entre pes-
soas de 45 a 64 anos, 2,9% entre os de 65 anos e 3,8% nos maio-
res de 75 anos. Embora múltiplos problemas possam ocasioná-la, 
estima-se que 45% dos casos sejam decorrentes de disfunções ves-
tibulares. Na maioria das vezes origina-se de distúrbios labirínticos. 
A lesão vestibular pode ser a mesma do indivíduo jovem, mas as 
sequelas funcionais devido à presença de comorbidades nos indiví-
duos mais velhos podem ser muito diferentes2.

Cada movimento e cada mudança de postura produzem 

Equilíbrio corporal, envelhecimento e 
reabilitação vestibular: implicações para a 
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uma variação na posição do centro de gravidade do corpo em 
relação à base de sustentação. Assim, para a manutenção do 
equilíbrio, movimentação ou realização de uma atividade é 
necessário produzir uma mudança quase fl uídica do tônus em 
toda musculatura corporal. Essas adaptações são automatica-
mente iniciadas pelo sistema nervoso central que ativa grupos 
musculares em padrões de coordenação. Tal característica de-
saparece com o avançar da idade e o indivíduo fi ca mais sus-
cetível à ocorrência de quedas devido à sua menor capacidade 
de reaver a posição de equilíbrio1,2.

A preservação do equilíbrio na velhice é fundamental para a 
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Alterações no equilíbrio corporal das pessoas idosas po-
dem gerar quedas e incapacidades diminuindo sua expec-
tativa de vida ativa e consequentemente sua qualidade 
de vida. Programas de reabilitação vestibular auxiliam na 
prevenção de tais desfechos e devem ser considerados 
entre as estratégias de intervenção a serem desenvolvi-
das na atenção básica.
Descritores: Equilíbrio, Envelhecimento, Reabilitação.

Changes in elderly body balance can generate falls and 
impairments, reducing their active life expectancy and con-
sequently their life quality. Vestibular rehabilitation progra-
ms can prevent these outcomes and should be considered 
among the intervention strategies to be developed in pri-
mary care.
Descriptors: Balance, Aging, Reabilitation.

Los cambios en el equilibrio corporal de las personas 
mayores pueden generar caídas y discapacidades con re-
ducción de su esperanza de vida activa y, en consecuen-
cia, su calidad de vida. Programas de rehabilitación ves-
tibular ayudan la prevención de estos resultados y deben 
ser considerados entre las estrategias de intervención a 
desarrollar en la atención primaria.
Descriptores: Equilibrio, Envejecimiento, Reabilitación.
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manutenção da independência funcional. A postura corporal é o 
elemento inicial para a exploração do espaço circundante quanto à 
percepção e à análise motora. Para tal exploração, o sistema nervo-
so central (SNC) precisa de acurada percepção do desenho interno 
da posição dos segmentos corporais uns em relação aos outros e 
destes em relação ao espaço. A postura também atua como suporte 
mecânico para a atividade motora. É de fundamental importância a 
integridade do sistema de equilíbrio para que o indivíduo desempe-
nhe a contento suas funções físicas, afetivas e sociais1,2.

Entre as pessoas idosas residentes no município de São Pau-
lo, 55,2% das mulheres e 47,2% dos homens apresentaram al-
terações em testes simples de equilíbrio3. Somado aos fatores 
vestibulares, encontramos a perda natural da força muscular 
que acontece no envelhecimento como co-responsável da in-
capacidade em recuperar o equilíbrio quando algum fator in-
terno ou externo desestabiliza o indivíduo. Distúrbios do equi-
líbrio, geralmente pouco investigados, têm grande impacto na 
área de saúde e na qualidade de vida das pessoas. 

O estabelecimento de programas de reabilitação vestibular 
em nível de saúde pública muito pode contribuir para a preven-
ção de quedas, melhora postural, aumento da auto-confi ança 
e da autoestima das pessoas idosas. Tais programas apoiam-se 
nos princípios fi siológicos dos distúrbios do equilíbrio, no es-

tudo de sua etiologia e nas características da população idosa. 
São propostos exercícios de alongamento e fortalecimento, prin-
cipalmente dos músculos dos membros inferiores e da coluna 
vertebral; exercícios para a estimulação do sistema vestibular, de 
coordenação motora e treino de marcha. Seus resultados mos-
tram diminuição nas queixas de tontura e instabilidade, maior 
disposição para o desempenho de atividades em geral, melhora 
nos resultados de provas funcionais e na saúde autopercebida, 
melhora no convívio familiar e na qualidade de vida2.  

Constituem assim, uma importante estratégia para minimi-
zar sofrimentos físicos e emocionais decorrentes das situações 
de dependência e incapacidade que tendem a afastar as pes-
soas idosas de uma vida ativa e produtiva, aumentado, dessa 
maneira, o custo econômico, social, emocional e familiar.
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