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RESUMO 

 

O objetivo desta revisão sistemática foi determinar os principais efeitos do 

exercício físico na densidade mineral óssea em idosos com osteoporose. Para isso foi 

realizada uma busca nas bases de dados PubMed e Science Direct, a fim de identificar 

artigos relevantes que tratassem dessa combinação. Os seguintes descritores, em língua 

inglesa: aged, bone density, exercise, bone loss, osteoporosis and elderly foram 

utilizados. Estes termos descritos foram pesquisados no MeSH (Medical Subject 

Headings) para auxiliar na pesquisa. A busca bibliográfica sistêmica resultou em 5 

artigos com diferentes modalidades de exercícios, dentre eles treinamento resistido, 

dança, treinamento em bicicleta e natação. A partir desta pesquisa, foi possível verificar 

que o  exercício físico foi essencial no controle e manutenção da densidade mineral 

óssea em idosos com osteoporose. Entretanto, futuros estudos são necessários para 

investigar se o tipo de modalidade provoca diferentes efeitos na densidade mineral óssea 

em idosos com osteoporose.  

Palavras Chave: exercício, osteoporose, densidade mineral óssea, idosos.  

 



 

 

 

ABSTRACT 

This systematic review aims to investigate the effect of physical exercise on bone 

mineral density in older adults with osteoporosis. Eletronic database searches were 

performed in Web of Science and PubMed. This search included papers from 2006 

to 2017 and the search terms used were: aged, bone density, exercise, bone loss, 

osteoporosis and elderly These keywords were mapped to MeSH terms when 

appropriate. The systematic review resulted in 5 papers with different modalities 

of exercise, such as, resistance training, dancing, cycling and swimming. From this 

research, it was possible to verify that physical exercise was essential to control 

and the maintenance of bone mineral density in older adults with osteoporosis. 

However, future studies are necessary to investigate if the type of modality causes 

different effects on bone mineral density in older adults with osteoporosis. 

Keywords: exercise, osteoporosis, bone mineral density, older adults 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os ossos são estruturas rígidas, responsáveis pela sustentação do nosso corpo, 

proteger órgãos vitais, armazenamento de minerais, principalmente: cálcio e fósforo 

(cálcio que por sua vez tem extrema importância na manutenção da densidade óssea), e 

diferem em formas e tamanhos, podendo refletir o estilo de vida do indivíduo, já que os 

ossos são estruturas que sofrem adaptações através do estresse mecânico, podendo ser 

modificado dependendo das atividades exercidas. (WEINECK, 2006). Estresse 

mecânico esse que é fundamental principalmente na infância e adolescência, fases 

essenciais na armazenagem de massa óssea (ABRAHIN,2015). Desta forma, duas 

células estão extremamente ligadas ao processo de ossificação, são elas os osteoblastos, 

que são responsáveis pela deposição de tecido ósseo e os osteoclastos serão 

responsáveis pela reabsorção óssea (MCARDLE,2004). A deficiência de um desses 

processos ou a aquisição de hábitos sedentários favorece o surgimento de doenças, 

dentre elas a osteoporose.  

A osteoporose é uma doença caracterizada metabolicamente por perda 

significativa de massa óssea e microarquitetura do tecido ósseo (Figura 1), que afeta a 

qualidade e a resistência óssea (MATSUDO & MATSUDO, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Degeneração óssea ocasionada pela 

osteoporose.(http://www.pharma4u.pt/espaco-saude-5/sintomas-e-doencas/ossos-

articulacoes/254-a-osteoporose) 
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Essa doença tem maior ocorrência na população feminina e na população idosa 

(OMS, 1996), em função desta apresentar um menor pico de massa óssea e também das 

consequências provenientes da menopausa, que é caracterizada pela interrupção 

fisiológica dos ciclos menstruais devida a cessação da secreção hormonal dos ovários, 

que normalmente ocorre entre os 45 e 55 anos (OMS, 1996). De acordo com Silva 

(2010), os sintomas característicos da osteoporose são: dores lombares sem razão 

aparente, perda de altura e deformidade da coluna, como a hipercifose. Assim, o 

diagnóstico da osteoporose é realizado por densitometria óssea (DEXA), constituído um 

aparelho gerador de duplo feixe de raios-X que atravessa uma região do corpo do 

paciente, que possibilitaanalisar os riscos de doenças metabólicas ósseas, estimar a 

severidade da perda óssea, verificar o risco de fraturas e de acompanhar a evolução dos 

tratamentos. (SOUZA, 2010). 

Este equipamento possibilita medir as partes centrais do esqueleto (coluna, 

quadril e fêmur) e com acurácia diagnóstica elevada e a dose de radiação baixa, quando 

comparadas aos outros métodos. É a técnica de densitometria mais fidedigna atualmente 

no mundo. (ARAGÃO, 2004). Além disso, a osteoporose pode ocasionarfraturas, dor 

crônica e perda da capacidade funcional dentre elas força e equilíbrio (SILVA ,2010).  

Desta forma, segundo a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo 

(ABRASSO) é estimado que haja 121.000 fraturas de quadril por ano no Brasil com 

projeções para que esse número suba para 140.000 no ano de 2020 e 160.000 em 2050. 

Ainda, 33% das mulheres idosas pós menopáusicos apresentam osteoporose na 

coluna lombar e no fêmur. Estas fraturas podem aumentar o número de quedas na 

população idosas e consequentemente aumenta o índice de morbidade e mortalidade, 

tornando um dos principais fatores de morte em idosos acima dos 85 anos (Lee &Chou, 

2006). Consequentemente, ocorre um aumento nos custos com os cuidados da saúde, 

utilização de serviços especializados e hospitalizações (Close et al., 1999), que afeta 

diretamente a qualidade de vida dos idosos (CAPUTO, 2014). 

Dentro deste contexto, uma forma de intervenção para o tratamento da 

osteoporose é a suplementação com o cálcio. Este componente tem sido apontado como 

uma forma de tratamento relevante no combate a doenças ósseas (KHAJURIA,2011). 

Assim, uma alimentação rica em cálcio possibilita condições de armazenamento em 

grandes quantias desse mineral, entretanto, apenas a dieta adequada não é suficiente 

para o tratamento das doenças, é necessário a união de mais fatores, como por exemplo 

atividades físicas (MCARDLE, 2004). A atividade física pode ser considerada como um 
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fator importante na melhoria da saúde global do idoso, e uma medida de prevenção das 

quedas, que oferece maior segurança na realização de suas atividades diárias 

(BARBOSA, 2001). Além disso, o exercício proporciona aumento do contato social, 

diminui os riscos de doenças crônicas, melhora a saúde física e mental, garante a 

melhora da performance funcional (CHANLER & STUDENSK, 2002). Estes fatores 

levam a uma maior independência, autonomia e qualidade de vida do idoso (CHANLER 

2002). Além disso, o exercício físico tem papel fundamental na saúde esquelética, ou 

seja, para a prevenção da osteoporose, cujo objetivo é atingir um maior pico de massa 

óssea e deter, retardar e às vezes reverter a rápida perda que acontece com a idade e com 

a menopausa (MATSUDO; MATSUDO, 1992). 

Assim, a literatura indica que a atividade física está positivamente relacionada 

com a manutenção da densidade mineral óssea sendo um importante fator na sua 

manutenção (HEINONEN A. 2000). Alguns relacionam os efeitos de diversas 

modalidades esportivas na DMO de atletas ou indivíduos fisicamente ativos (RIKLI RE, 

MCMANIS BG, 1999). Entre eles alguns utilizam o treinamento de força como 

intervenção, na tentativa de aumentar a DMO de indivíduos submetidos a esse tipo de 

atividade física (RYAN AS 2003). Em relação aos tipos de exercício físico, o 

treinamento com pesos ou de resistência pode ser tratado como um dos principais meios 

de prevenção e tratamento daosteoporose.  

Além disso, este tipo de treinamento auxilia no ganho da massa muscular, 

fortalecimento da musculatura, melhora na resposta motora neuromuscular, 

consequentemente diminuindo a incidência de quedas e fraturas nos idosos.  (SOUZA, 

2010). Assim, a literatura mostra que o exercício físico resistido aponta efeito positivo 

na densidade mineral óssea. Em relação ao envelhecimento, os estudos mostram que o 

exercício físico resistido provoca efeito positivo na densidade mineral óssea em idosos 

com osteoporose (CADORE,2005). Assim, Dos Santos (2010) apresenta um método 

eficaz na melhora da Densidade Mineral Óssea que seria combinar os exercícios 

aeróbios com o treinamento de força, pois a união dos mesmos teria um resultado pleno, 

tanto para melhoria da densidade, quanto para fortalecimento muscular, que para o 

idoso é primordial e um importante fator de prevenção para fraturas. Desta forma, as 

forças mecânicas causadas pelo exercício induzem uma adaptação do tecido ósseo. 

Sendo o exercício um fator de estresse mecânico, este se torna um dos principais 

moduladores deste tecido e uma ótima ferramenta para prevenção da osteoporose 

(SILVA et al., 2003). 
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 Com base nos pressupostos apresentados acima, os estudos mostram efeito 

positivo do treinamento resistido na densidade mineral óssea em idosos com 

osteoporose. Entretanto, a literatura apresenta lacunas em relação ao efeito dos tipos de 

exercício físico na densidade mineral óssea em idosos com osteoporose. Assim, 

questiona-se, quais são os tipos de exercício físico que provocam mudanças na 

densidade mineral óssea em idosos com osteoporose? No entanto, o objetivo deste 

estudo será investigar o efeito dos diferentes tipos do exercício físico na densidade 

mineral óssea em idosos com osteoporose. O presente estudo responderá àquestão 

apresentada acima, por meio de uma revisão sistemática.  

Esta revisão permite reunir informações disponíveis sobre um determinado 

assunto para auxiliar pesquisadores em seu trabalho (Sampaio & Mancini, 2007). Esta 

revisão pretendeu oferecer alguns esclarecimentos, sobre qual a modalidade de 

exercício físico que poderá provocar efeito positivo na densidade óssea em idosos com 

osteoporose. Desta forma, a partir desta revisão, pretende-se direcionar idosos 

acometidos por osteoporose para um determinado tipo de exercício físico, e entender 

quais benefícios a pratica trará aos mesmos. No próximo capítulo, será apresentada uma 

revisão de literatura que aborda os efeitos do exercício físico e do envelhecimento no 

tecido mineral ósseo, como também, o efeito do exercício físico no tecido mineral ósseo 

de idosos com osteoporose. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Papel do exercício físico no tecido mineral ósseo 

 

A princípio todo estresse mecânico é benéfico ao tecido mineral ósseo, desde 

uma simples caminhada a um exercício físico planejado (SILVA, 2002). O efeito 

mecânico é individualizado por tecido ósseo, ou seja, um treinamento feito de maneira 

localizada aumentaria a densidade óssea daquela região especifica, fazendo com que 

cada um tenha uma maneira especifica de hipertrofia, sendo constante o processo de 

remodelação (SILVA, 2010 apud MATSUDO 1991).A remodelação está intimamente 

relacionada aos estresses e esforços impostos ao esqueleto através da gravidade, sendo 

regulada por hormônios (MOTINNI, 2008), fatores intrínsecos e extrínsecos estão 

envolvidos nesses processos, sendo intrínsecos: hereditariedade, raça, sexo, e fatores 

hormonais, e extrínsecos: atividades físicas e hábitos alimentares (WILMORE ,2001). 

Existem estruturas chamadas discos epifisários (Figura2), que permanecem em abertos, 

que enquanto estiverem abertos os ossos continuam o crescimento normal, discos esses 

que começam a se fechar por volta dos 18 anos de idade (FLOYD, 2011). Os novos 

ossos serão formados por celulares especializadas, chamadas osteoblastos, e as células 

que reabsorveram os ossos velhos são os osteoclastos (FLOYD,2011). É necessário esse 

crescimento ósseo ao longo da vida, porem ele ocorre de acordo com as cargas impostas 

sobre os ossos, reajustando esse reparo. 
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Figura 2. Partes principais de um osso longo 

(http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Histologia/epitelio17.php) 

 

Sendo assim, é importante ressaltar que a prática de exercícios físicos na fase da 

adolescência, resulta em um aumento da densidade óssea de 7 a 8%, além de auxiliar a 

diminuição de fraturas na velhice (MELO, 2006). O exercício físico quando praticado 

regularmente, com carga moderada torna se importante aliado na manutenção do tecido 

mineral ósseo, que possibilita a manutenção e ganho na massa óssea, que por sua vez 

torna-se primordial no combate a doenças ósseas e articulares (MELO, 2006).  Assim, é 

de extrema importância uma variação de exercícios, para que o aumento da massa óssea 

seja gradual, todavia a prática de exercícios regulares, influenciará ao longo de toda 

vida a densidade esquelética.  

A atividade física, tem papel ativo nas alterações do metabolismo ósseo, por 

efeito direto, ocasionado pela força mecânica, e indireto atrás dos hormônios. (MELO, 

2006). Algumas modalidades de exercício são discutidas como benéficas, dentre elas: 

exercícios aquáticos, caminhadas, modalidades coletivas (voleibol, basquete etc.) e 

treinamento de força (MOTTINI, 2008). Um importante aspecto a ser ressaltado é que o 

exercício físico é benéfico, em contraponto quando um indivíduo é levado ao estresse 
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extremo, o oposto ocorre, tornando o exercício vilão da deposição óssea (MOTTINI, 

2008) (SILVA, 2003). Por isso é de extrema importância acompanhamento de 

profissionais, respeitando e indicando exercícios adequados. 

 

 

2.2. Efeito do envelhecimento no tecido mineral ósseo 

 

O organismo humano sofre um efeito natural cronológico de degradação, dentre 

eles estão, diminuição da densidade óssea (redução do nível de atividade física e 

ingestão inadequada de cálcio), perda de tônus e enfraquecimento muscular (perda da 

massa muscular) e diminuição da força máxima, que ocorre devido à redução da síntese 

proteica (WILMORE, 2001). 

As perdas de forças estão intimamente relacionadas a perda de massa muscular 

que ocorre de acordo com que envelhecemos (WILMORE, 2001). Tecido ósseo é um 

organismo vivo, que está em constante transformação, havendo necessidade de trocas 

entre tecidos velhos por novos (SOUZA 2010). 

Este processo ocorre por meio de duas células chamada deosteoclastos e 

osteoblastos. Quando surge esse desequilíbrio osteogênico, há um aumento das células 

chamadas de osteoclastos, responsáveis pela reabsorção óssea, enquanto os osteoblastos 

responsáveis pelo deposito de tecido ósseo diminuem, facilitando ou permitindo o 

surgimento de doenças ósseas e articulares (MCARDLE,2006). 

Quando aliado os efeitos naturais de degradação ao estilo de vida ocioso, as 

consequências se tornam ainda mais devastadoras, ocasionando maior fragilidade e 

perda de independência do idoso. O envelhecimento do tecido mineral desenfreado 

deixa margem apossibilidade de surgimento de quedas e fraturas, as mesmas 

responsáveis por uma alta taxa de mortalidade entre idosos, gerando maiores gastos e 

investimentos hospitalares e medicamentosos (Close et al., 1999).  

 

2.3. Efeito do exercício físico em idosos com osteoporose 

 

A osteoporose é uma das doenças ósseas de maior prevalência, os principais 

alvos são: Idosos, na maioria mulheres em decorrência da menopausa.  Os benefícios 

dos exercícios físicos são incontestáveis, mas quando se trata dos benefícios 

relacionados a osteoporose, os principais são: melhora da qualidade de vida, melhora na 
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propriocepção, diminuição das fraturas decorrente do fortalecimento muscular, e 

manutenção do tecido mineral ósseo, além de influenciar positivamente o desempenho 

da realização das tarefas cotidianas, aumentando a independência dos idosos 

principalmente, e diminuindo a taxa de mortalidade (Close et al., 1999).Entretanto o 

papel determinante do exercício físico na manutenção da massa óssea, é que, através 

deles, é possível não somente manter a massa óssea já constituída, como há 

possibilidade de aumento da mesma, sendo de suma importância, a pratica de exercícios 

variados, diversos e específicos, sendo programado para cada indivíduo. (MCARDLE, 

2009). 

Já o Treinamento de forca e exercícios de velocidade são os mais significantes 

na manutenção óssea, sendo facilitadores de ganho de massa muscular, e importantes 

aliados na melhora das respostas motoras e na propriocepção, através destes tipos de 

treinamentos é possível trabalhar potência capacidade essa que é sim necessária na 

velhice, podendo ser o que separa um idoso sadio, de um idoso reincidente em futuras 

quedas e fraturas. Importante auxiliador na recuperação de antigas fraturas, e 

fortalecimento muscular, que através deste possibilita melhora no desempenho de 

tarefas diárias. 
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3. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para se atingir o objetivo proposto, uma revisão com busca sistemática das 

publicações sobre efeito do exercício físico na densidade mineral óssea em idosos com 

osteoporose foirealizada. A busca incluiu as seguintes bases de dados: PubMed e 

Science Direct. O período considerado para a inclusão das publicações abrangeu todos 

os anos de edição dos periódicos entre 2006 a 2017. Para a estratégia de identificação 

dos estudos, foram consideradasos seguintes descritores, em língua inglesa 

osteoporosis, exercice, bone loss, bone density, elderly e aged. Estes termos descritos 

foram pesquisados no MeSH (Medical SubjectHeadings) para auxiliar na pesquisa.A 

fim de combinar os descritores e termos utilizados na busca, operadores lógicos “AND” 

e “OR”foram utilizados. A seleção dos artigos se baseou nos seguintes critérios de 

inclusão: 1) estudos longitudinais com exercício físico; 2) com ou sem grupo controle; 

3) homens e mulheres acima de 60 anos com diagnóstico clínico de osteoporose, obtido 

através do exame de densitometria óssea; 4) medida de densidade mineral óssea para 

avaliar o efeito do exercício físico. Os critérios de exclusão adotadas serão: 1) estudos 

com animais; 2) efeito do exercício físico sem avaliação da densidade mineral óssea; 3) 

estudos com homens ou mulheres abaixo de 60 anos. Após a busca de acordo com as 

palavras-chave, todos os artigos foram avaliados em relação ao título, resumo e 

palavras-chave. Por fim os artigos selecionados e analisados na íntegra foram 

examinados os seguintes itens: a) objetivos; b) sujeitos; c) diagnóstico clínico da 

osteoporose; d) efeito do exercício físico e) resultados obtidos e f) conclusão. 
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4. RESULTADOS 

 

Na primeira etapa da pesquisa, foram encontrados 3230 artigos a partir da 

análise das palavras-chave indicadas na seção anterior. Assim, 6 artigos duplicados 

foram identificados, sendo selecionados 3224 artigos. Na etapa seguinte, 3121 artigos 

foram excluídos pelo artigo. Desta forma, 103 artigos foram selecionados para análise 

do resumo e partir da leitura dos resumos dos artigos, 50 artigos foram selecionados 

para leitura na íntegra. Finalmente, 5 artigos foram incluídos a partir da revisão 

sistemática e os principais motivos de exclusão dos artigos foram: sem diagnóstico do 

DEXA (N=19), indivíduos com menos de 60 anos (N=11), sem protocolo de 

treinamento (N=6), idosos com osteopenia (N=5) e avaliação de fratura (N=4). A Figura 

3 e a Tabela 1apresentam com detalhes o processo de seleção dos artigos científicos, 

como também, um resumo destes artigos incluídos na revisão sistemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fluxograma dos artigos selecionados para a revisão sistemática de acordo 

com Moher et al. (2009)



 
 

 

 

Tabela 1. Resumo dos estudos selecionados a partir da revisão sistemática realizada 

 

 

ESTUDOS IDADE ATIVIDADES PROPOSTAS AVALIAÇÕES 

 

RESULTADOS 

 

Estudo 

1 

Kemper C.et al 2006 

 

NAT (n = 13)   

Idade: 66,4 ± 

5.3 

 

 

 

TR (n = 10) 

 Idade: 60,8 ± 

6,8 

 

 

Natação (NAT): As aulas foram divididas 

respeitando a seguinte estrutura: os 10 

primeiros minutos utilizados para o 

aquecimento dos indivíduos; 40 minutos da 

parte principal foram divididos em: 15 minutos 

de exercícios (ex.: batida de perna, 

movimentação de braço, trabalho de 

respiração), 10 minutos de exercícios para 

melhoria da coordenação do nado, e 15 minutos 

para a prática do nado contínuo; e nos 10 

minutos finais, para a volta à calma, foram 

realizados jogos de integração e atividades 

relaxantes. Também foram programadas 

algumas atividades de confraternização. A 

atividade foi desenvolvida em uma piscina com 

profundidade de 1,50m e a temperatura da água 

durante as aulas permaneceu entre 27º e 29ºC. 

Treinamento resistido (TR): Após o período 

de testes e adaptação, foram realizadas três 

sessões semanais, em dias não consecutivos, 

durante seis meses. As sessões de exercícios 

foram compostas por três séries de 10 

repetições, com a carga equivalente a 80% de 

Densitometria 

óssea (DEXA), 

Frequência 

cardíaca de 

reserva, Teste de 

uma repetição 

máxima e 

antropometria. 

Não houve diferenças entre os 

grupos para os valores iniciais 

de massa corporal, altura ou 

idade. Os resultados da ANOVA 

não mostraram diferenças intra 

ou entre grupos para os valores 

de percentual de gordura, massa 

livre de gordura e DMO na 

coluna lombar e do colo do 

fêmur. 

11 
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1RM. Para o reajuste preciso das cargas, o teste 

de 1RM foi aplicado a cada quatro semanas. 

No início de cada sessão as participantes 

realizavam 10 minutos de aquecimento, 

composto por exercícios de alongamento. Os 

exercícios realizados foram os seguintes: 

supino reto, puxada, rosca direta, tríceps, 

extensão de joelhos, panturrilha, legpress, 

abdução de ombros e abdômen. O exercício de 

abdômen foi incluído no treinamento, embora 

não tenha sido realizado o teste de 1RM com 

esse grupamento muscular. As participantes 

foram instruídas a respirar confortavelmente, 

evitando a manobra de Valsalva. 

Estudo 

2 

Liu F.et al 2016 

 

63-78 anos, 

média de 

idade (68,4 ± 

3,7) anos 

Foram aplicados 3 protocolos distintos na 

bicicleta, onde todos iniciaram em 80w para 

mulheres e 100w para homens, no primeiro 

grupo aumentava de 40/50w a cada 3 minutos; 

o segundo grupo 20/25w a cada minuto e o 

terceiro grupo 10w a cada 30 segundos. 

Densitometria 

óssea 

Houve diferença significativa 

entre o grupo controle e o grupo 

treinamento. Foi verificado 

melhora significativa na 

densidade mineral óssea total, 

incidência notada através da 

reabsorção óssea, além de 

melhoras significativas na 

prevenção de quedas. 

Estudo 

3 

Watson et al (2015) 66.1±4.8 anos O programa de treinamento aconteceu ao longo 

de oito meses sendo duas sessões de treino por 

semana com duração de 30 minutos cada. O 

programa era composto por 4 exercícios 

(deadlift, squat, jumping chin ups / 

Densitometria 

óssea 

Sobre os dados antropométricos, 

houve diferença de altura para o 

grupo de treinamento, enquanto 

que o controle houve perda, 

enquanto que no IMC e no peso, 
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droplanding) até o final do segundo mês caso 

conseguissem executar com excelência, era 

dado continuidade no programa com os 

seguintes exercícios: deadlift, agachamento. 

não houve diferenças 

significativas. Enquanto que na 

densidade mineral óssea houve 

melhorias na DMO do fêmur, e 

na lombar, no grupo de 

treinamento, enquanto que perda 

no grupo controle.  

Estudo 

4 

Young et al (2007) Grupo 1 

61.9±7.0 anos 

Grupo 2 

61.5±5.2 anos 

Grupo 3 

64.4±8.0 anos 

As sessões de treinamento aconteceram ao 

longo de 12 meses, as voluntárias foram 

distribuídas em 3 grupos; grupo 1 (dança), 

grupo 2 (dança + agachamento) e grupo 3 

(dança + toques do calcanhar no solo). 

 

Densitometria 

óssea 

Houve a manutenção da massa 

óssea e obtiveram melhora no 

equilíbrio nos indivíduos que 

praticaram dança com toques de 

calcanhar no solo.  

Estudo 

5 

Tolomio et al (2010) Grupo 1 

(exercícios 

em terra e 

aquático) 

62±5.0 

Grupo 2 

(grupo 

controle) 

64±5.3  

Foram 11 meses de treinamento onde cada 

sessão de treino tinha duração máxima de até 

60 minutos os exercícios em terra aconteceram 

na academia enquanto que o de água em uma 

piscina. As sessões eram divididas em 

aquecimento, parte principal erelaxamento. 

Foram trabalhadas as seguintes capacidades, 

força muscular, resistência, equilíbrio e 

mobilidade articular. 

 

Densitometria 

óssea 

Houve uma melhora 

significativa na densidade 

mineral óssea da cabeça do 

fêmur apenas para o grupo que 

realizou exercício físico.  
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Estudo 1: O objetivo deste estudo foi comparar os efeitos da natação com o treinamento 

resistido na densidade mineral óssea (DMO) de mulheres idosas. Vinte e três mulheres 

com idade média de 63,9 ± 6,49 anos foram distribuídas em dois grupos: Natação: três 

mesociclos com duração de dois meses cada. O 1º mesociclo foi composto por 

atividades de adaptação de condicionamento físico geral, tanto aeróbio como 

neuromuscular, aquisições de habilidades aquáticas e noções do meio líquido. O 2° 

mesociclo foi composto por atividades para melhoria do condicionamento físico aeróbio 

e neuromuscular, desenvolvimento das técnicas de nado crawl e costa e melhoria das 

habilidades aquáticas. O 3º mesociclo foi composto por atividades que promovem 

melhoria de força muscular, aquisição de velocidade de nado e manutenção do 

condicionamento geral e neuromuscular. Os exercícios aquáticos foram realizados 

durante uma hora, três vezes por semana, num período de seis meses, com a intensidade 

de 60 a 90% da frequência cardíaca de reserva. As aulas tiveram progressividade em 

relação à intensidade; iniciaram-se com atividades de média intensidade (60% da 

frequência cardíaca de reserva) até atingirem alta intensidade (90% da frequência 

cardíaca de reserva). As aulas foram divididas respeitando a seguinte estrutura: os 10 

primeiros minutos utilizados para o aquecimento dos indivíduos; 40 minutos da parte 

principal foram divididos em: 15 minutos de exercícios (ex.: batida de perna, 

movimentação de braço, trabalho de respiração),10 minutos de exercícios para melhoria 

da coordenação do nado, e 15 minutos para a prática do nado contínuo; e nos 10 

minutos finais, foram realizados jogos de integração e atividades relaxantes. 

Treinamento resistido (TR): após o período de testes e adaptação, foram realizadas 

três sessões semanais, em dias não consecutivos, durante seis meses. As sessões de 

exercícios foram compostas por três séries de 10 repetições, com a carga equivalente a 

80% de 1RM. Para o reajuste preciso das cargas, o teste de 1RM foi aplicado a cada 

quatro semanas. No início de cada sessão as participantes realizavam 10 minutos de 

aquecimento, composto por exercícios de alongamento. Os exercícios realizados foram 

os seguintes: supino reto, puxada, rosca direta, tríceps, extensão de joelhos, panturrilha, 

legpress, abdução de ombros e abdômen. O exercício de abdômen foi incluído no 

treinamento, embora não tenha sido realizado o teste de 1RM com esse grupamento 

muscular. As participantes foram instruídas a respirar confortavelmente, evitando a 

manobra de Valsalva. 
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Os resultados mostraram que as médias para a DMO lombar em T0 (0,9250 ± 

0,1506g/cm2) e T6 (0,9303 ± 0,1269g/cm2) para o NAT e em T0 (0,9739 ± 

0,1249g/cm2) e T6 (0,9737 ± 0,1317g/cm2) para o TR não foram diferentes quando 

comparadas intra ou intergrupos. De modo similar, não houve diferenças entre a DMO 

do colo do fêmur em T0 (0,7784 ± 0,1523g/cm2) e T6 (0,7905 ± 0,1610g/cm2) para o 

NAT e T0 (0,7546 ± 0,1360g/cm2) e T6 (0,7522 ± 0,1421g/cm2) para o TR. Os 

resultados deste estudo não demonstraram diferenças na DMO entre NAT e TR após 

seis meses de treino; e que tanto treinamento resistido quanto natação não produzem 

aumentos significativos na DMO de mulheres idosas nesse período. 

 

Estudo 2: O estudo tem como objetivo explorar o efeito do exercício na bicicleta sobre 

a densidade mineral óssea em pacientes com osteoporose.60 idosos com osteoporose, 

distribuídos em dois grupos: grupo controle e grupo intervenção. O grupo controle não 

realizou exercício físico, já o grupo de intervenção realizou exercício incremental no 

ciclo ergômetro. Foram aplicados 3 protocolos distintos na bicicleta, onde todos 

iniciaram em 80w para mulheres e 100w para homens, naprimeira fase aumentava de 

40/50w a cada 3 minutos; na segunda fase 20/25w a cada minuto e na terceira fase 10w 

a cada 30 segundos. Após aplicação deste protocolo, observou se que houve diferença 

significativa entre o grupo controle e o grupo treinamento, melhorias observadas no 

pescoço femoral no grupo de treinamento quando comparado ao grupo controle, além 

de melhoria significativa da densidade mineral óssea no osso do quadril, e também 

melhoria na coluna lombar, Foi verificado melhora significativa na densidade mineral 

óssea total, incidência notada através da reabsorção óssea, além de melhoras 

significativas na prevenção de quedas.  O efeito clínico do exercício no ciclo ergômetro 

no tratamento da osteoporose pode efetivamente melhorar a densidade mineral óssea e a 

absorção óssea dos pacientes, comprovando o bom efeito na prevenção de pacientes 

com fratura. 

 

Estudo 3: O objetivo do estudo foi testar o programa Intervenção com Pesos para o 

treinamento muscular para reabilitação da osteoporose (LIFTMOR). Assim, foi 

desenvolvido o seguinte protocolo:as atividades do grupo de intervenção foram duas 

sessões semanais, de 30 minutos, ao início do protocolo utilizou mais o peso corporal e 

variantes de exercício de baixa carga com foco no movimento controlado, ao longo das 

2 a 4 semanas iniciais de treinamento para certificar se os participantes estão totalmente 
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treinados com o levantamento correto (Técnica).Quando os indivíduos estavam 

adaptados, a intensidade foi aumentada e os exercícios realizados foram:agachamentos, 

levantamento de pesos e saltos até o final do segundo mês. Em relação ao grupo 

controle, foram realizadas atividades em casa com baixa intensidade (treinamento 

funcional) para reduzir o risco de quedas. Sobre os resultados nos dados 

antropométricos, houve diferença de altura para o grupo de treinamento, enquanto que o 

controle houve perda, enquanto que no IMC e no peso, não houve diferenças 

significativas. E na densidade mineral óssea houve melhorias na DMO do fêmur, e na 

lombar, no grupo de treinamento, enquanto que perda no grupo controle. 

Estudo 4: O objetivo deste estudo foi investigar a densidade mineral óssea e os 

componentes individuais de uma intervenção de exercícios em idosas sedentárias e pós-

menopáusicas. Quarenta e cinco mulheres pós-menopáusicas participaram deste estudo 

e foram distribuídas em 3 grupos: 1) Grupo de Dança, 2) Grupo de Dança + 

Agachamento e 3) Grupo de Danças + toques no calcanhar no solo. Todos os grupos 

participaram de uma classe de dança por semana. Dois grupos, além disso, realizaram-

se progressivamente agachamentos cinco vezes por semana. As aulas de dança eram 

ministradas por um professor especializado, onde as coreografias iam do fácil ao 

intermediário de acordo com os avanços da turma, muitos dos movimentos exigiam 

apoio em apenas um dos pés, requisitando equilíbrio dos alunos, enquanto o grupo 2 e 3 

além da dança tinham o incremento de 2 series de 8 repetições de agachamento, 5 vezes 

por semana, e foi delegado carga quando estavam extremamente habituados ao 

movimento. E no grupo 3 além da dança, agachamento foi incrementado os exercícios 

de pisarem descalço 4 vezes numa frequência de 1Hz (toques do calcanhar no solo), 

duas vezes ao dia, 5 vezes por semana com força suficiente para esmagarem uma lata de 

alumínio, tudo isso em cima de um tipo de plataforma. Após aplicação desse protocolo, 

obteve-se como resultado, manutenção da massa óssea além de substancialmente 

fortalecer o quadril, e obtiveram melhora no equilíbrio nos indivíduos que só praticaram 

apenas dança. Aos indivíduos que praticaram dança e com toques do calcanhar no solo 

obtiveram também melhora na densidade mineral óssea. 

Estudo 5: O objetivo do estudo foi avaliar o efeito de um programa específico de 

exercícios generalizado (força, capacidade aeróbia, equilíbrio, mobilidade articular) 

realizado no solo e na água na densidade mineral óssea de idosas pós-menopáusicas 

com baixa densidade mineral óssea.O programa de treinamento consistia em sessões de 
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60 minutos cada, as sessões eram compostas por exercícios de calistenia (grupos de 

exercícios executados apenas com o peso do corpo). Foi um programa de exercícios 

especifico, que visou obter a melhoria das funções física além da ajuda tanto na 

recuperação quanto no tratamento da osteoporose, visando manter a qualidade óssea em 

mulheres pós menopáusicos. Após o programa de treinamento a densidade mineral 

óssea melhorou no colo femoral no grupo com exercício enquanto que no grupo 

controlediminuiu significativamente em todo o osso. Além de melhoras significativas 

em todos os parâmetros da capacidade física, como força, capacidade aeróbia, equilíbrio 

e mobilidade articular, enquanto que no grupo controle não houve alterações.  
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5. DISCUSSÃO 

 

O objetivo desta revisão sistemática foi determinar os principais efeitos do 

exercício físico na densidade mineral óssea em idosos com osteoporose, de maneira 

geral os achados nessa pesquisa, tiveram como objetivo comparar os diversos exercícios 

em intervenções com idosos, tentando identificar como os processos ocorrem na 

prevenção e no tratamento da osteoporose.  A prevenção da osteoporose é pouco 

disseminada, e para o tratamento desta doença pode se envolver cuidados como 

alimentação e medicamentos. Desta forma, o objetivo principal deste trabalho foi 

verificar a abordagem dos estudos em relação ao tratamento desta doença com o 

exercício físico, assim, a variável principal envolvida neste estudo foi a densidade 

mineral óssea que reflete diretamente na osteoporose. 

O exercício pode ser manipulado em diferentes vertentes, seja como treinamento 

resistido, exercícios aquáticos, treinamento funcional e treinamento com saltos. A partir 

da busca bibliográfica, fica evidente que o treinamento planejado e periodizado é 

imprescindível no tratamento da osteoporose  (LIU et al., 2016; WATSON et al., 2015), 

como também, nos componentes da capacidade funcional, tais como, força, equilíbrio e 

coordenação (YOUNG et al., 2007; TOLOMIO et al., 2010) que reduz o risco de quedas 

em indivíduos idosos e consequentemente uma melhora na qualidade de vida. A 

princípio torna-se de suma importância que se tenha no mínimo 6 meses de treinamento 

para se afirmar alguma modificação com relação as medidas de densidade óssea em 

algum local do corpo ou até mesmo atenuação da aceleração do processo de degradação. 

A partir disso, podemos nos perguntar o exercício é benéfico? Segundo os estudos a 

seguir houve melhoras significativas na densidade mineral óssea, por meio dos 

exercícios resistidos (Watson et al 2015 e Tolomio et al 2010), dança (Young et al 

2015), bicicleta (Liu et al 2016) e exercício aquáticos (Tolomio et al 2010).   

No protocolo de treinamento resistido de Watson et al 2015, foi possível 

verificar que houve um trabalho eficiente no aumento da densidade mineral óssea no 

fêmur e na lombar quando comparado ao grupo controle, onde foi desenvolvido um 

trabalho de aquecimento moderado consistindo em 5 repetições de levantamento de 

peso entre 50% a 70% de 1 RM e a parte principal do exercício a 80% a 85% de 1RM 

para idosos, com duas sessões semanais, sempre progredindo com a carga de acordo 

com a desenvoltura do voluntario. Este procedimento foi realizado ao longo de oito 

meses, sendo sempre imprescindível algumas medidas preventivas se tratando de um 
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público especifico, como por exemplo monitoramento da execução dos exercícios, pois 

a má execução poderia gerar prejuízos como fraturas ou até mesmo lesões. 

Contrapondo, o estudo de Kemper et al 2006, optou pelo treinamento em uma 

frequência de três vezes semanais, ao longo de seis meses, a 80% de 1 RM, nos 

principais grupamentos musculares, resultando na regressão na densidade mineral óssea 

em idosos. Este trabalho utilizou uma sobrecarga alta, que pode ser difícil para os 

indivíduos idosos realizarem o treinamento proposto, assim, a densidade mineral óssea 

reduziu após as sessões de treinamento, que aponta um resultado negativo.  

Entretanto, Tolomio et al 2010, apresentou um método eficaz, para a densidade 

mineral óssea, especificamente no cabeça do fêmur, por meio da calistenia, um 

treinamento consistido basicamente na sustentação do próprio peso, em somatório com 

a alternância do uso de halteres, mini hands e bolas ginasticas e um treinamento 

suplementar aquático. O treinamento aconteceu ao longo de onze meses, cada sessão 

teve seu objetivo específico (força muscular, resistência, equilíbrio, e mobilidade 

articular) e durou cerca de 60 minutos a sessão, esse programa também teve a 

preocupação de supervisionar o tempo inteiro os voluntários afins de minimizar riscos. 

A aplicação deste método foi eficaz justamente pela proximidade, com a realidade de 

muitos idosos, um número grande exibe dificuldades de locomoção, levantar, agachar, e 

isso se reforça nos indivíduos osteoporóticos. O método da calistenia, traz consigo a 

virtude de promover a melhoria da massa magra, auxiliar no ganho de força, além de 

melhorar mobilidade e flexibilidade, esse conjunto de fatores aliado a atividade aquática 

mais o uso dos implementos citados anteriormente são importantes reforços para o 

aumento da densidade mineral óssea.  

Além dos métodos de treinamento resistido, exercícios aquáticos e da natação, 

Liu et al 2016, trouxe um protocolo de treinamento cíclico, com o uso de bicicletas e do 

ciclo ergômetro, no período de 12 meses, diferenciando as intensidades, programado 

para o público de idosos osteoporóticos. Por meio da aplicação desde método foi 

possível obter uma melhora da densidade mineral óssea no quadril, além de melhorias 

significante na coluna lombar, e ainda, resultando na melhoria da densidade mineral 

total do corpo de todo o grupo de treinamento. Desta forma, a aplicação deste 

treinamento resultou em benefícios para a DMO, pois, o uso de exercícios cíclicos, traz 

consigo melhora do equilíbrio, perda de peso, ganho de força e aumento da massa 

magra, todos esses benefícios somados ao estresse mecânico causado no osso resultam 

no aumento da densidade mineral óssea. 
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Já no estudo de Young et al 2007, ele apresentou a proposta de aplicação de um 

protocolo de treinamento onde consistia na formação de grupos de dança aliados ao 

agachamento e toque de calcanhar no solo, por meio deste procedimento foi possível a 

manutenção da massa óssea e obtenção na melhora no equilíbrio nos indivíduos que 

praticaram dança com toques de calcanhar no solo. Nesse treinamento em especifico foi 

possível além do método de treinamento, foi possível trabalhar a interação e convívio 

entre os idosos através da dança, exercitando a afetividade e melhora da qualidade de 

vida, além é claro da melhora da capacidade cardiorrespiratória, melhoria na mobilidade 

dos idosos e auxilio na manutenção da densidade óssea.  

O método mais citado é o treinamento resistido, nos estudos de Kemper et al 

(2006),Watson et al (2015) e Tolomio et al (2010), este foi o protocolo que mais obteve 

resultados positivos com relação a densidade mineral óssea, após a leitura e revisão dos 

estudos é possível concluir de que não há consenso com relação a qual exercício tem 

maior efeito sobre a densidade, porém como método preventivo, o treinamento resistido 

conseguiria desempenhar um papel mais incisivo sobre os ossos, resultando a 

osteogênese, impondo estresse mecânico, aumentando a massa muscular, melhoria no 

equilíbrio além da melhora postural e da qualidade de vida, esses fatores somados 

através de um método bem planejado poderia ser responsável por evitar números ainda 

mais alarmantes com relação a osteoporose.  

Nos estudos citados sobre o treinamento resistido (WATSON et al 2015) e 

(Tolomio et al 2010), exceto Kemper et al (2016) não obteve resultado positivo, o 

treinamento ocorreu ao longo de seis meses, onde as voluntarias todas com idade 

superior a sessenta anos, foram divididas em dois grupos 1) grupo natação (Natação, n = 

13), que treinou em intensidade entre 60 e 90% da freqüência cardíaca de reserva; 2) 

grupo treinamento resistido (Treinamento Resistido, n = 10), que treinou os principais 

grupamentos musculares com três séries a 80% de 1RM. Os dois grupos praticaram três 

vezes por semana com uma hora de duração para cada sessão. Após os seis meses de 

treinamento foi refeito as avaliações de densitometria óssea (DEXA), Frequência 

cardíaca de reserva, Teste de uma repetição máxima e antropometria e não foi 

encontrado, diferenças entre os grupos para os valores iniciais de massa corporal, altura 

ou idade. Os resultados estatísticos não mostraram diferenças intra ou entre grupos para 

os valores de percentual de gordura, massa livre de gordura e DMO na coluna lombar e 
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do colo do fêmur. O próprio estudo traz como queixa a falta de um grupo controle para 

que pudessem comparar os resultados (KEMPER et al., 2006)  

Além do treinamento resistido, estudos com bicicleta de Liu et al. (2016), 

mostrou se eficiente, para a densidade mineral óssea em idosos, a densidade mineral 

óssea na lombar foi significativamente melhor, quando comparada ao grupo controle, 

assim como o colo do fêmur esquerdo. Ainda, Young et al (2007), trouxe a dança como 

método de exercício e conseguiu também mostrar a eficácia do seu treino para ossos 

osteoporóticos, conseguindo manutenção da massa óssea e obtendo melhora no 

equilíbrio nos indivíduos que só praticaram apenas dança. Aos indivíduos que 

praticaram dança e simultaneamente os agachamentos obtiveram também melhora na 

massa muscular. Outro ponto a se destacar é a interação que ocorre entre os idosos 

durante o programa de treinamento, fato motivacional importante para produtividade 

dos treinamentos (KEMPER et al., 2006). Além é claro da melhoria na densidade óssea, 

vale destacar a melhoria da caminhada dos idosos (WATSON et al., 2015), fator 

importante no auxílio da recuperação, e claro mais uma atividade que propicia o estresse 

mecânico, que por sua vez é crucial na saúde óssea. É importante salientar que a medida 

utilizada para reavaliação dos grupos de treinamento sempre foi a densitometria óssea.  

Contudo após leitura de todas essas informações é de extrema importância, o 

acompanhamento dos idosos durante toda execução das atividades, afim de 

proporcionar segurança e supervisão, como citado anteriormente os treinamentos 

aplicados é possível resumir que, apesar de um número final pequeno de estudos para 

concluir em definitivo a supremacia de uma atividade de maior benefício para a 

densidade mineral óssea seria necessário analisar mais estudos e em diferentes 

modalidades para tal resposta. Entretanto, nos estudos apresentados, quando alguma 

atividade física foi associada com um treino com pesos ou impacto, e 

consequentemente, na melhora na densidade mineral óssea. Finalmente, pode-se afirmar 

que o exercício físico provoca um remodelamento ósseo, que é a capacidade do osso em 

se adaptar às demandas mecânicas que o mesmo recebe (Lei de Wolff). Este 

remodelamento pode ser explicado como um depósito de osso no local necessário, como 

também, uma reabsorção do material em desuso. Assim, estas alterações fisiológicas 

provocadas no osso é fundamental no aumento da DMO, sendo o exercício físico, 

considerado um fator mecânico importante para que estas modificações positivas sejam 

observadas no tratamento da osteoporose. No entanto, futuros estudos são importantes 

para determinar qual é o melhor tipo de intervenção motora para os idosos com 
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osteoporose, a partir do presente estudo, parece que o treinamento com resistência ainda 

é o melhor tratamento.  

 

6. CONCLUSÃO 

Salienta-se a importância que o exercício físico tem na vida de qualquer 

indivíduo, e na pessoa acometida com osteoporose essa importância aumenta ainda 

mais, podendo concluir que o exercício tem papel primordial na manutenção e no 

aumento de densidade mineral óssea, em idosos osteoporóticos, esses ganhos são 

observados nos estudos apresentados anteriormente. Vale ainda reafirmar que o 

exercício traz consigo benefícios como ganho de massa muscular, melhora postural, 

equilíbrio e junto a esses benefícios vem a autonomia reestabelecida de um idoso que 

por incidência da osteoporose deixava de desempenhar suas tarefas cotidianas 

principalmente aqueles que tinham histórico de fraturas. Porém torna-se necessária a 

continuação de estudos nessa área, para elucidar o impacto de diferentes modalidades de 

exercício na densidade mineral óssea em idosos com osteoporose.  
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