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Objectivo
Analisar a relação entre a realização de diferentes tipos de exercícios físicos e

a prevenção de quedas em idosos.

Método
Revisão sistemática de literatura considerando artigos originais publicados em

língua inglesa por revistas científicas indexadas nas bases de dados Pubmed

e Cinahl publicados entre janeiro de 2006 e dezembro de 2016. Apenas foram

considerados para revisão estudos controlados randomizados. Estes artigos

foram sujeitos à aplicação de critérios de inclusão/exclusão através de dois

revisores independentes. Como critérios de inclusão foram considerados os

estudos em indivíduos “saudáveis” com mais de 65 anos, sem historial de

quedas prévias e em condição de ambulatório. Desta revisão foram excluídos

os estudos que não detalhem as características dos participantes ou que

pretendem quantificar o número de quedas e a sua relação com o exercício

físico. Foram igualmente excluídos os estudos em que os participantes do

mesmo tenham tido quedas prévias ou condições de saúde que promovessem

o aumento do risco de queda e ainda os estudos com recurso a tecnologia

(exergaming e Wii) ou de “dupla tarefa”.
Discussão dos resultados
Nos estudos analisados foi possível comparar algumas variáveis comuns

decorrentes do treino de equilíbrio quer dinâmico quer estático. No equilíbrio

dinâmico foram analisadas como variáveis a alteração do centro de gravidade(

CST, TST), o controlo direcional (10mWT), o alcance funcional (FRT) e

exercícios contra relógio (TUGT). No equilíbrio estático as variáveis estudadas

foram o apoio unipodal (OLST) e o apoio bipodal (TLST) bem como exercícios

de stress postural (heel stand/toe stand).

Nos programas de treino analisados verificou-se uma melhoria significativa nos

exercícios contra relógio (TUGT), nos exercícios de alteração do centro de

gravidade(CST e/ou TST) [2-5] e no controlo direcional (10mWT) [5]. Não

foram assim tão evidentes as melhorias ao nível do alcance funcional (FRT)

que se manteve praticamente inalterado [3]. Desta forma foi possível aferir que

os programas de exercício direcionados para o equilíbrio dinâmico têm uma

grande preponderância ao nível da prevenção de queda apesar das suas

variações em termos de duração e frequência dos respetivos programas em

que mesmo nos programas mais curtos foi possível observar-se os benefícios

do treino.

Conclusões
A realização de programas de exercício mais direccionados para o equilíbrio

dinâmico demonstraram uma associação positiva para a prevenção de quedas

em idosos. Não foi possível determinar e quantificar a frequência e intensidade

ideal dos programas de exercício analisados, considerando-se necessário

aprofundar a investigação nesse sentido. O aumento da força muscular, o

aumento da resistência e o aumento da flexibilidade embora também tenham

um papel importante, por si só, não são suficientes para a prevenção de

quedas nos idosos.

Autores Objetivos Instrumento de medida 
do nível de atividade 

física

Frequência Duração Resultados

Voukelatos 
et al.[1]

Estudar o impacto de um 

programa de treino de 48 

semanas de caminhada nas 

quedas em idosos

Número de quedas, 

melhoria das condições de 

saúde por questionários, 

comparação da 

performance física

As condições da 

caminhada são 

definidas pelos 

próprios 

participantes

48 

semana

s

Sem diferença no número de 

quedas

Diferença não significativa no 

inquérito de condição de saúde

Melhoria significativa no grupo 

de intervenção da performance 

física e aumento da mobilidade

Hirase et al. 
[2]

Avaliar se o treino de equilíbrio 

numa almofada de borracha é 

mais benéfico do que o treino 

de equilíbrio numa superfície 

plana em idosos

Performance física, 

fatores de risco de 

quedas, medo de cair, 

número de quedas

Sessão de 60 

minutos uma vez 

por semana; 

exercícios diários 

no domicílio 

durante 60 

minutos

4 meses Treino em superfície instável 

melhora o equilíbrio em 2 

meses com resultados 

equiparáveis ao grupo de 

treino em superfície plana ao 

final de 4 meses 

Zhuang J. 
et al. [3]

Avaliar a efetividade de um 

programa de exercícios 

inovador na força muscular, no 

equilíbrio e na cinemática da 

marcha de idosos na 

comunidade

Performance física, 

análise isocinética dos 

músculos flexores do 

joelho e tornozelo, análise 

da marcha

Sessão de 60 

minutos três 

vezes por 

semana

12 

semana

s

Melhoria no grupo de 

intervenção da performance 

física e do equilíbrio dinâmico, 

otimização da marcha e 

diminuição do risco de queda 

Zheng et al. 
[4]

Avaliar a efetividade de 

exercícios estratégicos 

direcionados para a prevenção 

de quedas em idosos

Equilíbrio estático e 

dinâmico

Sessões de 40 

minutos três 

vezes por 

semana

8 

semana

s

Associação positiva entre 

treino de exercícios de 

equilíbrio e proprioceptivo e a 

prevenção de quedas.

Iwamoto et 
al. [5]

Determinar o efeito de um 

programa de exercícios de 5 

meses na prevenção de 

quedas em idosos

Performance física 

(flexibilidade, equilíbrio 

dinâmico, força muscular, 

capacidade de caminhar)

Sessões de 30 

minutos três 

vezes por 

semana

5 meses Associação positiva entre 

treino de exercícios e a 

prevenção de quedas em 

idosos

Resultados

Tabela 1 – Características dos estudos quanto aos objectivos, instrumentos de medida do nível de actividade física, frequência, duração e resultados


