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Introdução: A mudança no padrão demográfico brasileiro vem aumentando a demanda nos 

serviços de saúde, impactando, diretamente, na economia do país, com investimentos que 

objetivam a melhora da capacidade funcional, com vistas à otimização da qualidade de vida 

[1]. Todavia, as quedas são acontecimentos comuns em idosos e que podem gerar grandes 

consequências, uma caminhada segura, por exemplo, requer a capacidade do indivíduo de 

fazer ajustes em etapas de resposta às demandas ambientais, capacidade esta que é reduzida 

em adultos mais velhos [2]. Além disso, o controle postural é considerado bom quanto menor 

a oscilação postural, e o processo natural de envelhecimento altera esse controle, acarretando, 

assim, em maior oscilação corporal e, portanto, em maior risco de quedas [3]. Por outro lado, 

o déficit de controle postural pode ser modificado por meio de intervenção baseada em 

exercícios, bem como intervenções que incorporam exercícios de adaptabilidade à caminhada 

no solo, que evidenciam melhor desempenho da pessoa idosa para evitar obstáculos e, 

consequentemente, redução da incidência de quedas [2,3]. Objetivos: Analisar a efetividade 

de exercícios fisioterapêuticos na prevenção de quedas em idosos. Métodos: Foi realizada 

uma revisão sistemática com levantamento bibliográfico nas bases de dados SciELO, 

LILACS, MEDLINE e ReBEC, em novembro de 2019, de estudos na língua inglesa e 

portuguesa, publicados entre 2014 a 2019. Os descritores utilizados foram Fisioterapia, 

quedas em idosos e prevenção. Foram inclusos na pesquisa somente ensaios clínicos que 

utilizaram meios de intervenção voltados para a prevenção de quedas em idosos. Foram 

excluídos estudos que não atenderam ao desenho de estudos adotados para a revisão, estudos 

com data de publicação inferior aos últimos cinco anos e que não utilizaram métodos de 

intervenção com enfoque na prevenção de quedas em idosos. Resultados e Discussão: Os 

resultados da pesquisa foram sendo refinados ao longo do processo em função dos critérios 

estabelecidos, até se chegar ao número final de artigos incluídos nesta revisão. Dessa forma, 

foram encontrados 118 estudos, sendo assim selecionados para a análise final 3 ensaios 

clínicos controlados e randomizados. Em estudo com participantes recrutados de um centro 

residencial e de reabilitação na Holanda, após admissão de um fisioterapeuta, foi realizado um 

comparativo da eficácia do treinamento em adaptabilidade em esteira, treinamento 

convencional em esteira e fisioterapia habitual para melhorar a capacidade de caminhar, 

reduzir o medo de cair e a incidência de queda em idosos durante a reabilitação de uma fratura 

de quadril relacionada à queda. Foram distribuídos entre os grupos 70 participantes, sendo 

treinamento em adaptabilidade em esteira (n = 24), treinamento convencional em esteira (n = 

23) e fisioterapia habitual (n = 23). Os resultados demonstraram que as medidas de 

capacidade geral de caminhar, saúde geral e medo de cair melhoraram significativamente ao 

longo do tempo. Além disso, o estudo revelou ainda reduções consideradas clinicamente 

relevantes na taxa de queda e na proporção de quedas após adaptabilidade e treinamento 

convencional em esteira em relação à fisioterapia habitual (redução de 37% a 49%) [2]. Em 

estudo em que o objetivo foi avaliar o efeito de um programa de treinamento (com exercícios 
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predominantemente de equilíbrio) sobre o equilíbrio semisestático de idosos, comparando a 

forma de aplicação supervisionada em grupo e individual domiciliar, a randomização foi feita 

em grupo supervisionado (GS), grupo domiciliar (GD) e grupo controle (GC), o grupo 

controle não participou do programa de exercícios e não recebeu nenhum tipo de intervenção 

no período da intervenção com os demais grupos, sendo os dados utilizados para fins 

comparativos. O programa de exercícios realizados pelo GS e GD foi composto por 

aquecimento, alongamento, equilíbrio semiestático e dinâmico, treino na posição sentada, 

treino na posição em pé e relaxamento. Os resultados do estudo demonstraram que tanto o GS 

como o GD obtiveram melhora no equilíbrio por meio do programa de exercícios. No entanto, 

houve ainda uma tendência do exercício domiciliar ter obtido mais benefícios em comparação 

ao grupo supervisionado. Adicionalmente, baseando-se na experiência prática de baixa adesão 

de idosos em exercícios físicos preventivos de quedas, é válido comparar os resultados de 

programas de exercícios aplicados de forma supervisionada e domiciliar individual, 

ampliando, desse modo, as possibilidades de estratégias terapêuticas, adequando-as às 

necessidades e interesses dos idosos, resultando, assim, em melhor adesão ao programa de 

exercícios e, consequentemente, na prevenção das quedas [3]. Em estudo em que as 

participantes foram randomizadas em seis grupos, com aplicação de atividades diferentes para 

cada grupo, indo desde grupo sem exercícios (em que as participantes receberam apenas 

informações sobre as quedas e seus riscos) a grupo multicomponente (em que as mulheres 

foram sujeitas ao programa de exercícios de força muscular, equilíbrio e resistência muscular, 

direcionados para membros inferiores), obteve-se como desfecho a redução do risco de 

quedas em idosas a partir da constatação de uma variação de pelo menos 15% nas medições 

pré e pós programas experimentais após programa de três meses da prática de exercícios 

físicos para os grupos que tinham alguma modalidade de exercício físico [4]. Além disso, a 

prevenção de quedas em idosos preconiza a redução da sobrecarga dos sistemas de saúde, 

além de menor impacto econômico, pois grande parte das quedas podem gerar fraturas, sendo 

estas inerentes aos serviços de saúde, e o tratamento contribui consideravelmente para o 

aumento das despesas. A título de exemplo, a União Europeia reportou que, dos 37 mil 

milhões de euros gastos em 2010 com osteoporose, aproximadamente, 66% resultavam do 

tratamento de fraturas, sendo que, em 90% dos casos elas tiveram origem numa queda. Em 

Portugal, a situação foi mais alarmante, a despesa, exclusivamente com fraturas da 

extremidade proximal de fêmur alcançou 216 milhões de euros [5]. 

Conclusão/Considerações Finais: Os resultados obtidos por meio deste estudo evidenciam 

que os exercícios fisioterapêuticos são uma estratégia extremamente viável para a prevenção 

de quedas em idosos, uma vez que os resultados demonstram melhora na capacidade geral de 

caminhar, saúde geral, medo de cair e melhora do equilíbrio, por exemplo, resultando, assim, 

na redução das quedas. Entretanto, ainda são necessários estudos que investiguem protocolos 

de exercícios físicos voltados predominantemente para a prevenção de quedas em idosos, bem 

como estratégias terapêuticas mais motivadoras, buscando, dessa forma, maior adesão às 

intervenções fisioterapêuticas preventivas e, consequentemente, redução da oneração dos 

sistemas de saúde. 
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