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Abordagem Fisioterapêutica na Prevenção da Osteoporose 

RESUMO: 

 

Com os constantes desafios impostos pelo dia a dia, em que os indivíduos são 

submetidos, é imprescindível trabalhar com a prevenção da saúde e se precaver do 

aparecimento de doenças sistêmicas e crônicas como a Osteoporose. 

É importante verificar como a abordagem cinesioterapêutica, através da utilização 

dos exercícios de fortalecimento muscular, exercícios isométricos, e 

condicionamento físico, diminuem o índice de casos de osteoporose e minimizar  

novos outros. 

Este trabalho tem como objetivo demonstrar como a prevenção, através da 

utilização e prática de exercícios é primordial para diminuição do surgimento de 

novos casos de osteoporose, bem como, promovem uma melhora na qualidade de 

vida destes indivíduos. Este trabalho é uma revisão de literatura baseada em livros e 

artigos científicos nacionais  no idioma português. As palavras utilizadas para a 

pesquisa foram prevenção, osteoporose e fisioterapia. 

 

INTRODUÇÃO: 

 

 De acordo com FRONTERA, W. p. 284,1993 “Osteoporose tem sido definida 

como um doença óssea sistêmica caracterizada por baixa densidade óssea e 

deterioração microarquitetural do tecido ósseo, com aumento conseqüente na 

fragilidade óssea e na suscetibilidade a fraturas .  

 A Organização Mundial de Saúde propôs que os indivíduos com densidade 

mineral óssea (CMO) com mais de 2,5 desvio padrão abaixo do valor médio do 

adulto jovem tem osteoporose (KANIS et al,1994)”. 

 A saúde óssea está relacionada a diversos fatores , como genéticos, 

nutricionais, hormonais, influências ambientais e atividades físicas. 

 Segundo, STUART, P. p.231 ?as mulheres correm mais risco de desenvolver 

osteoporose do que os homens. Não apenas devido pico de massa óssea ser 

menor, mais porque a perda dela é mais rápida devido ao decréscimo do estrogênio, 

após os 40 anos de idade.  

 A alteração do nível de estrogênio afeta o nível de remodelagem óssea, ou 

seja, a massa óssea formada por osteoblastos e osteclastos diminuem de produção, 



 
 

afetando a diminuição densidade mineral óssea, proporcionando aparecimento de 

fraturas e quedas.( STUART,2005) 

 Nas palavras de Stuart, 2005, os exercícios tem duas funções : melhorar 

densidade óssea ; tonifica e fortalece a musculatura, garantindo o equilíbrio do 

indivíduo, coordenação motora e sustentação óssea. Exercícios de dar carga ao 

esqueleto através de pesos ou utilizando o próprio peso do corpo estimula células 

estrogênicas, levando ao aumento ou manutenção de estrógenos no corpo, 

aumentando a densidade óssea. 

  Este trabalho de revisão bibliográfica objetiva mostrar como um programa 

baseado na prevenção e utilização de exercícios,como o fortalecimento muscular e 

condicionamento físico promovem a diminuição da perda da densidade mineral 

óssea, objetivando também,a melhora do condicionamento físico cardio respiratório 

e locomotor do indivíduo, sendo estes de fundamental importância para prevenção 

de possíveis quedas; com também, percebe-se a melhora na qualidade de vida 

destes indivíduos. 

OBJETIVO: 

Este trabalho tem como objetivo demonstrar como a prevenção, através da 

utilização e prática de exercícios é primordial para diminuição do surgimento de 

novos casos de osteoporose, bem como, promovem uma melhora na qualidade de 

vida destes indivíduos. 

METODOLOGIA: 

O recurso metodológico utilizado será baseado em pesquisa bibliográfica, este 

sendo realizado através de documentação direta. As coletas serão feitas mediante 

estudos e leituras de revistas, livros, artigos e sites da internet. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

“De acordo com o artigo” Proposta de Protocolo para orientação a prevenção da 

Osteoporose da autora A.A. Mendes, 2009, V. 12, nº 15 “A Osteoporose é uma 

doença crônica, multifatorial, que afeta os idosos e está relacionada ao 

envelhecimento, atingindo na maioria das vezes o sexo feminino, devido às 

alterações hormonais na menopausa. Trata-se daperda da massa óssea deixando 

os  ossos frágeis, portanto, propensos a fratura. 



 
 

A prevenção é o melhor método para se evitar esta doença e deverá estar presente 

ao longo da vida com início na infância, por meio de orientações que deverão ser 

utilizadas mediante hábitos alimentares, introdução de cálcio, dietas regulares, e 

principalmente a realização da prática de exercícios físicos.Com o aumento da 

expectativa de vida da população, faz-se necessário a adoção de medidas 

preventivas buscando a minimização de casos diagnosticados(LIANZA,1995) 

Os exercícios físicos realizados de forma planejada e sistêmica são cruciais para 

melhora produção massa óssea e muscular. Fazer caminhadas ao ar livre promove 

melhoria cardio respiratória, como também, exercícios que fortalecem a musculatura 

extensora dorsal, posição supina. Alongamentos de músculos de grupos extensores 

dorsal, bem como dos músculos da cintura escapulo gleno umeral e abdominais é 

essencial. É necessário que consista neste programa um estímulo mínimo e 

repetitivo sobre as estruturas ósseas, sob efeito da gravidade. Valemo-nos da 

propriedade piezoelétrica do osso e procurar estimula-la através de exercícios 

isotônicos, sob ação  da força da gravidade. (LIANZA,1995) 

 

RESULTADOS PRELIMINARES: 

Até o momento desta pesquisa e de acordo com a bibliografia consultada observa-

se que a prevenção feita a partir de exercícios fisioterapêuticos minimizam os efeitos 

da osteoporose. 
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