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RESUMO

A osteoporose é considerada atualmente um sério problema de saúde pública do mundo, é um distúrbio
osteometabólico que resulta em reduzida massa óssea e deterioração da micro-arquitetura do tecido
ósseo, levando a fragilidade mecânica e conseqüentemente predisposição a fraturas; sendo considerada
uma das doenças crônicas degenerativas mais comuns nos idosos. De acordo com a revisão de
literatura, a prática regular de exercícios de resistência muscular é uma variável importante na prevenção
e no tratamento da osteoporose. É evidente que a atividade física vem alterando o quadro negativo da
causa de osteoporose visto que ossos têm a particularidade de adaptar-se ao stress mecânico e de
cargas, melhorando a mineralização do osso, fortalecendo e suportando os esforços exigidos. Sendo
assim segundo as obras analisadas a atividade física é de extrema importância no tratamento e
prevenção, pois, aumenta a massa óssea e os exercícios localizados e específicos serão benéficos nas
regiões mais propensas à osteoporose.
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1. INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO
A osteoporose é uma doença metabólica do tecido ósseo, caracterizada por perda gradual de
massa óssea e enfraquecimento dos ossos por deterioração da microarquitetura tecidual óssea, tornandoos mais frágeis e suscetíveis a fraturas aos mínimos esforços (FERNANDES et al., 1999; MARIANO, 2011).
A principal complicação da osteoporose consiste nas fraturas que podem ocorrer mais freqüentemente nas
vértebras, punho, braço e colo do fêmur. A maioria dessas produzem mudanças esqueléticas como
deformações e diminuição da estatura, com um componente doloroso, invalidez e até morte (FROES;
PEREIRA; NEGRELLI, 2002; SBEM, 2014). O diagnóstico pode ser feito através de exames anuais,
recomendados a partir dos 40 anos. Esse método permite a detecção do início do processo de perda óssea,
que deve ser comprovado por um exame específico: a densitometria óssea (BACCARO et al., 2013).
A osteoporose acomete preferencialmente indivíduos idosos, mais frequentemente mulheres
acima de 45 anos de idade, embora o sexo masculino também possa ser acometido. Mulheres são mais
suscetíveis à osteoporose do que homens, pois além de apresentarem perda óssea importante durante a
menopausa, possuírem menor densidade mineral óssea e terem ossos mais finos e mais leves, têm maior
expectativa de vida, portanto estão mais tempo sob risco. Vale ressaltar que as fraturas vertebrais são sete
vezes mais comuns em mulheres que em homens, tendendo a ocorrer duas décadas após a menopausa
(RAISZ; RODAN, 2003; RIERA; TREVISANI; RIBEIRO, 2003).
Os fatores de riscos envolvidos na predisposição da ocorrência à osteoporose são muitos e suas
identificações tornam-se importantes para elaboração das medidas preventivas (MARIANO, 2011). Assim,
os fatores de risco à osteoporose são classificados em duas categorias: Não modificáveis e modificáveis.
Os primeiros são: idade avançada, sexo feminino, raça branca, história familiar de osteoporose, história
familiar de fratura de quadril, intolerância lactose, desordens osteometabólicas. Já os últimos são: fumo,
ingestão baixa de cálcio e de vitamina D, baixa exposição solar, sedentarismo, índice de massa corporal
baixo, depressão, estresse e corticoterapia (CARVALHO; FONSECA; PEDROSA, 2004; FAISAL-CURY;
ZACCHELLO, 2007; MARIANO, 2011; RIERA; TREVISANI; RIBEIRO, 2003; WEINSTEIN, 2001).
As fraturas ósseas, decorrentes de estágios avançados da doença, podem repercutir não apenas
sobre o esqueleto, com limitação da deambulação, alteração da postura e da flexibilidade, mas também
pode influenciar negativamente a respiração, causar dor e cifose dorsal, ou ainda, redução do tempo de
vida (CARVALHO; FONSECA; PEDROSA, 2004; CHAU; EDELMAN, 2002). Nesse estágio, a osteoporose
deixa de ser uma doença silenciosa, passando a ser considerada como uma época da vida de crise e
desafio às incapacidades, com perda da independência e dor crônica (PLAPLER, 1997). A fratura de
quadril, por exemplo, é uma das principais consequências advindas do processo de enfraquecimento ósseo
e causa a perda da independência funcional, seja por limitação de movimentos ou por medo de quedas
(SANDISON; GRAY; REID, 2004).
O tratamento da osteoporose se torna muitas das vezes doloroso e com ônus elevado devido,
principalmente, ao tempo estimado de recuperação das fraturas osteoporóticas e aos medicamentos
receitados, como: Vitamina D, Raloxifeno e Calcitonina (EBELING, 1998; MARIANO, 2011). A pouca
informação sobre a doença é um fator negativo no controle e tratamento (COOK et al., 1991; RUBIN;
CUMMINGS, 1992; SATTERFIELD et al., 2001) . Dessa forma, é mais eficaz prevenir a osteoporose do que
tratá-la, uma vez que não existe cura (MINISTÉRIO DA SÁUDE). A realização de exercícios físicos, uma

dieta alimentar balanceada, rica em cálcio, com alimentos como peixe, leite, couve, brócolis e feijão e a
exposição solar por um determinado tempo do dia são algumas medidas a serem adotadas na prevenção
da osteoporose (SBEM, 2014) . Com o mesmo intuito, a National Osteoporosis Foundation (N.O.F.)
recomenda que todos os homens e mulheres acima de 65 anos realizem a desintometria óssea como
promoção à saúde. Essa mesma fundação, considerando a educação em saúde uma prática que estimula o
desenvolvimento da consciência crítica das causas, dos problemas e das ações necessárias para a
melhoria das condições da clientela, propôs o desenvolvimento de uma atividade educativa para estimular a
promoção do auto cuidado das idosas na prevenção à osteoporose, constituindo em uma estratégia para
aumentar a qualidade de vida.
Assim, a prevenção à osteoporose começa por uma vida saudável, no qual a atenção à
osteopenia (estágio pré-osteoporose) e aumento da ingestão de cálcio são pontos importantes no combate
à osteoporose (SBEM, 2014). Sabendo que o tratamento à essa doença se faz, muitas vezes, de alto custo,
é importante a descoberta e desenvolvimento de técnicas alternativas no combate à essa enfermidade
óssea. Sendo que essas alternativas podem, em sua maioria, contribuir não somente para o tratamento da
doença em questão, mas também para a diminuição dos malefícios provenientes de outras doenças de
demandam um alto investimento financeiro.
O objetivo deste trabalho foi verificar qual a influência do exercício físico na prevenção e no
tratamento da osteoporose em idoso, tendo como base o referencial teórico..

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa foi sustentada através de revisão sistemática de literatura, com a utilização
das bases de dado eletrônicas: LILACS, SciELO, PubMed e Web of Science. Foram utilizados os seguintes
descritores na língua portuguesa: osteoporose, exercício físico, idosos, tratamento e prevenção, sendo
estes utilizados para pesquisa nas bases LILACS e SciELO.

3. OSTEOPOROSE NA POPULAÇÃO MUNDIAL

A osteoporose tem sido recentemente reconhecida como um dos maiores problemas de saúde
pública do mundo (MITCHELL; GRANT; AITCHISON, 1998), sendo que existem cerca de 200.000.000 de
pessoas com a doença no mundo (BURGE et al., 2007). De acordo com Pontes Jr. e colaboradores (2003)
uma em cada duas mulheres e um em cada cinco homens acima de 65 anos de idade apresentarão pelo
menos uma fratura relacionada à osteoporose em algum momento da vida, além disso, destacam que uma
significativa redução de massa óssea pode ocorrer especialmente em mulheres após a menopausa.
A Europa, Japão e os Estados Unidos apresentam mais de 75 milhões de pessoas afetadas com a
osteoporose, com um risco estimado de fraturas ao redor 15% (CHAN; ANDERSON; LAU, 2003). No Reino
Unido, ocorrem mais de 200.000 fraturas por ano provenientes da doença, com um gasto estimado de 1,7
bilhões de libras para o Serviço de Saúde Nacional (National Health Service - NHS) (SANDISON; GRAY;
REID, 2004). Na América Latina, as fraturas de quadril ocasionadas pela doença aumentam a cada ano e,
de acordo com uma estimativa, estas podem aumentar em até 400% em 2050, em pessoas de 50 a 60 anos

e 700% em pessoas acima dos 65 anos (COOPER; CAMPION; MELTON, 1992; STEINER et al., 2010). Já
na América do Sul os estudos são escassos, porém é possível estimar que, após os 50 anos, 1 em cada 4
mulheres e 1 em cada 8 homens apresentem osteoporose (PEREIRA; MENDONÇA, 2002; ZERBINI, 2000)
De acordo com Osteoporosis International Fondation (2004), estima-se que o Brasil apresente
aproximadamente 10 milhões de pessoas sofram com osteoporose no país, sendo que 2,4 milhões sofrem
fraturas anualmente e destes, cerca de 200 mil morrerão em decorrência direta de suas fraturas.

4. IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA

A atividade física traz um adequado desempenho dos sistemas cardíaco, respiratório, muscular e
ósseo, contribuindo assim, para melhor qualidade de vida para o indivíduo. Os exercícios físicos regulares
tendem a reduzir os níveis de LDL-colesterol e triglicérides, além de contribuir para a diminuição dos níveis
de pressão arterial como efeito dos exercícios realizados de modo correto (YAZAWA et al., 1989). O
exercício aeróbio, especificamente, permite o ajuste cardiovascular ao esforço, promove aumento da oferta
de oxigênio ao miocárdio, diminui a pressão arterial e a freqüência cardíaca ao repouso, melhora o retorno
venoso e aumenta o volume sistólico. Vale ressaltar que este tipo de exercício deve ser rítmico, repetitivo,
dinâmico e englobar grandes grupos musculares. (BERGSTRÖM et al., 2008; TURNER; ROBLING, 2005).
Para MITCHELL, GRANT,

e AITCHISON (1998), um programa de atividade física constituído por

caminhada, atividade aeróbica de baixo impacto e alongamento, três vezes por semana, por um ano, teve
como resultados um aumento da força muscular do quadríceps, melhor flexibilidade e postura, manutenção
do equilíbrio e melhoria de qualidade de vida num grupo de mulheres pós-menopausadas, incluindo
osteoporóticas.
Apesar da existência de intervenções médicas para osteoporose, atividade física é altamente
recomendada como o primeiro passo em sua prevenção (CASTRO et al., 2010). Ossos e músculos
respondem bem ao estresse físico, tornando-se maiores e mais fortes, com isso, exercícios físicos
provocam tensão física no corpo, ajuda a estimular o crescimento ósseo, preservar a massa óssea e,
conseqüentemente, auxilia na prevenção e tratamento da osteoporose (COSTA et al., 2012).
A massa óssea, como a grande atingida pela osteoporose, tem seu aumento comprovado por meio
da atividade física (GREGG et al., 1998). O aumento da massa óssea pode contribuir para a redução de
quedas e fraturas em idades avançadas, uma vez que a atividade física deve ser incentivada desde à
infância (BASS et al., 1998), o que melhora a força muscular, coordenação e equilíbrio, garantindo uma
maior independência funcional por parte de adultos idosos (KERSCHAN, 1998; KRONHED; MOLLER,
1998). As atividades mais recomendadas por médicos nessa fase da vida são os exercícios na água, como
a hidroginástica e a natação, pois é uma atividade ideal para pessoas que possuem problemas ósseos
como a osteoporose e artrose (VALE et al., 2006). Dessa forma, a inatividade física leva, evidentemente, à
piora da osteoporose e aumenta ainda mais os problemas causados pela doença (ALMEIDA JR.;
RODRIGUES, 1997; GRAHAM; GLEIT, 1984; RUTHERFORD; JONES, 1992).
Os exercícios físicos devem ser realizados de forma regular três vezes por semana, com intervalo
entre as sessões de 24 a 48 horas (AVEIRO et al., 2004; BACCARO et al., 2013). É muito importante que
esses exercícios sejam realizados com o paciente suportando o seu próprio peso, em função da força que
os músculos exercem sobre os ossos da coluna e dos membros inferiores. A massa óssea é relacionada à

ação da musculatura sobre o osso, deste modo, exercícios gravitacionais são mais efetivos, assim, um
programa ideal de atividade física deve apresentar exercícios aeróbios de baixo impacto e exercícios de
fortalecimento muscular, a fim de diminuir a incidência de quedas (CHAN; ANDERSON; LAU, 2003).
Segundo MOREIRA e colaboradores (2014), exercícios aeróbicos com pesos leves e resistidos são
igualmente importantes para manter corpo, mente e ossos saudáveis, além de refletirem em efeitos
positivos no aumento da densidade óssea, massa muscular e força dos músculos esqueléticos em mulheres
pós-menopausa. Entretanto, tem sido também reportado que exercícios de resistência não tem nenhum
efeito ou até impacto negativo na massa óssea em mulheres pós-menopausa (HOWE et al., 2011). Os
benefícios oriundos da prática de atividades físicas são comprovados, porém não pode ser recomendada
como substituta do tratamento médico (CHAN; ANDERSON; LAU, 2003; GENNARI, 2011).
Na população idosa, os exercícios de resistência podem trazer efeitos benéficos, como melhora da
capacidade de subir escadas, carregar pesos ou levantar-se de poltronas (LAYNE; NELSON, 1999). Além
disso, esse tipo de exercício pode provocar um significativo impacto na manutenção da saúde óssea.
Estudos recentes demonstram que mulheres em pós-menopausa submetidas a programa de exercícios de
resistência de alta intensidade ganham, em média, 1% de DMO no fêmur e coluna lombar, comparado com
grupo-controle que perde 2,5% e 1,8% de DMO nestes locais, respectivamente. Além disso, mulheres que
realizam exercícios resistidos têm aumento de 35-76% na força muscular, melhora do equilíbrio em 14% e
ganho de 1-2kg de massa muscular (MOREIRA et al., 2014).
Como sugere a literatura, exercícios que utilizam levantamento de peso podem ser benéficos em manter ou,
possivelmente, aumentar a massa óssea. Vale ressaltar a importância da regularidade e aplicação dos
exercícios em todos os segmentos do esqueleto. Infelizmente, na atualidade, permanece sem resposta nas
questões como: qual o tipo de atividade física mais adequado para reduzir a perda ou mesmo aumentar a
massa óssea, mas vale lembrar que como não existe, até o momento, um programa de atividade física
elaborado para prevenção e/ou tratamento da osteoporose que pode ser aplicado aleatoriamente a todos as
pessoas, certamente a melhor conduta é a avaliação e prescrição individualizada.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos dados obtidos nesta revisão é possível concluir que o exercício físico é dado como
fator importante tanto na prevenção quanto no tratamento da osteoporose. A atividade física ou a prática
regular de exercícios físicos influenciam a manutenção das atividades normais ósseas, e por este motivo a
atividade física vem sendo indicada no tratamento da osteoporose. Entretanto, a relação entre exercícios
físicos e osteoporose tem levado pesquisadores a abordar várias discussões sobre este assunto, buscando
melhor conhecimento sobre fatores como a intensidade, frequência e duração dos exercícios utilizados
como método de prevenção e tratamento da patologia.
Os melhores exercícios físicos para a prevenção e tratamento da osteoporose são os que envolvem
movimentos contra resistência, como a musculação, a natação e a hidroginástica, mas exercícios aeróbicos
como caminhada e dança também ajudam. Assim, os profissionais devem investir na realização de
atividades educativas de caráter crítico e dinâmico, que atraem a clientela participante como forma de
promover a saúde na prevenção das doenças, principalmente a clientela idosa que se encontra mais
suscetíveis a diversas doenças.
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