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Introdução: Pessoas de todas as faixas etárias apresentam riscos de cair. No entanto, para a 

população idosa, a queda representa um conjunto de repercussões ainda mais relevantes, uma 

vez que podem ter como desfechos a restrição das Atividades da Vida Diária – AVD, o medo 

de cair novamente, fraturas em seguimentos corporais e hospitalizações, elevando o risco para 

incapacidades e mortalidade [1]. Dessa forma, entendendo a queda como um problema de 

saúde pública, o Ministério da Saúde preconiza esta temática dentro do Programa de Saúde do 

Idoso (incluso na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa – PNSPI, Portaria nº 2.528 de 

2006) [2] nas Unidades Básicas de Saúde e propõe na própria Caderneta de Saúde da Pessoa 

Idosa uma série de avaliações de vulnerabilidades físicas, sociais, cognitivas e emocionais. 

Além de um conteúdo ilustrado sobre prevenção de quedas no ambiente domiciliar, que 

podem ser abordados por uma equipe multidisciplinar, incluindo: Enfermeiros, 

Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais, Médicos, Assistentes Sociais, Nutricionistas, 

Farmacêuticos, entre outros. Objetivos: Relatar a experiência interdisciplinar da UBS Benguí 

II dentro do escopo de ações de prevenção de quedas na pessoa idosa em um grupo do 

Programa de Saúde do Idoso e a mudança no processo de trabalho da equipe multiprofissional 

da referida unidade. Descrição da Experiência: O Programa de Saúde do Idoso da UBS 

Benguí II conta com a coordenação de dois Terapeutas Ocupacionais e a participação direta 

de outros membros da equipe multiprofissional da unidade, a saber: Técnica de Enfermagem 

do Polo de Saúde do Idoso, Assistente Social e Clínica Geral, assim como Enfermeira, 

Psicóloga e Farmacêuticaque atuam em ações específicas no grupo de idosos. No contexto da 

prevenção de quedas, o trabalho inicia com a matrícula do idoso no programa da unidade e a 

avaliação multidimensional da pessoa idosa para levantamento de demandas, como histórico 

clínico, de cirurgias, de quedas e fraturas, uso de medicações, limitações e incapacidades 

físicas, alterações cognitivas e de humor e hábitos de vida. A avaliação dura em média 45 

minutospara cada idoso e funciona por agendamento. Em seguida, dependendo da adesão e do 

perfil do paciente, faz-se o encaminhamento do usuário para o grupo de idosos da unidade. 

Neste grupo, frequentado por uma média de 30 idosos de ambos os sexos, ocorrem práticas 

corporais, cognitivas e de interação social em Terapia Ocupacional, além de momentos de 

educação em saúde com temáticas variadas estipuladas pelos próprios pacientes e/ou de 

acordo com as demandas da unidade. Atividades de alongamento e fortalecimento de grupos 

musculares, estimulação da propriocepção e equilíbrio corporal, lateralidade, agilidade, 

movimentos amplos e finos e percepção viso-espacial, são abordadas pelo Terapeuta 

Ocupacional, com participação e supervisão de acadêmicas de um projeto de extensão do 

Ministério da Saúde em parceria com uma faculdade particular uma vez por semana. Ao final 

de 45 minutos de atividades corporais, entram em cena 20 minutos de educação em saúde, 

geralmente, com a participação de outro membro da equipe multiprofissional e das 
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acadêmicas, aproveitando-se o material contido na caderneta, assim como materiais 

elaborados pelos próprios servidores ou disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Resultados: A adesão dos idosos matriculados na UBS Benguí II à nova configuração de 

abordagem multiprofissional do programa de saúde do idoso, principalmente ao que se refere 

à prevenção de quedas, tem sido constante. Sendo necessária a ampliação dos dias de 

atendimentos para duas vezes por semana (às terças e quintas-feiras) a pedido dos próprios 

idosos. A intervenção multiprofissional da UBS Benguí II possibilitou abordar de forma 

integral a prevenção de quedas nos idosos, uma vez que muitos pacientes são diabéticos, 

hipertensos, depressivos, ansiosos, com histórico de polifarmácia, traumas físicos e 

emocionais decorrentes de quedas, assim como em perfil de vulnerabilidade social e riscos 

ambientais no domicílio. Em poucos meses de acompanhamento muitos idosos relataram a 

melhora físico-funcional associado à melhora das habilidades cognitivas, percepção do corpo 

e inserção da prática corporal como hábito de vida. Houve também relatos de diminuição de 

dores crônicas e, visivelmente, a melhora na adequação postural de vários idosos. Ao que se 

refere à equipe, as novas mudanças trouxeram impacto muito positivo na interação dos 

profissionais durante a rotina semanal de trabalho, além de melhorar o fluxo de referência e 

contra-referência interno da unidade, no qual cada profissional é valorizado e chamado a 

compartilhar saberes e práticas no atendimento integral à pessoa idosa. Conclusão: A 

intervenção interdisciplinar e multidimensional da pessoa idosa, com enfoque especial na 

prevenção de quedas, trouxe um diferencial no cuidado, prevenção, promoção e proteção da 

saúde por meio de práticas grupais, troca de saberes técnico-científicos por profissionais de 

diferentes áreas do conhecimento e da própria sabedoria popular dos idosos, que agregam 

valor e participação no processo de saúde e sentimento de pertença ao atendimento ofertado. 

Ao perceber visivelmente a melhora físico-funcional e cognitiva nos idosos que frequentam o 

grupo, nota-se também a menor possibilidade do risco de quedas, evitando dessa maneira os 

agravos na saúde dessa população mencionados anteriormente na introdução deste estudo. A 

participação de acadêmicos de diferentes áreas do conhecimento também foi de grande valia, 

tanto para formação profissional destes para um olhar interdisciplinar, quanto para quem 

recebeu os cuidados. Por fim, agregar e recriar o manejo de pacientes dentro de um serviço de 

saúde na Atenção Básica, buscando fortalecer os vínculos entre profissionais de diferentes 

categorias, tratou-se também de fortalecer o Sistema Único de Saúde e potencializar os efeitos 

positivos da atenção e do cuidado prestados à população assistida pela UBS Benguí II. 
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