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Introdução: O aumento acentuado no número de idosos nas últimas décadas 

ocasionaram um impacto na faixa etária da população e na distribuição quanto à 

morbimortalidade, gerando uma alteração nas respostas de cada sociedade em relação 

aos problemas de saúde. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), há uma estimativa de crescimento no número de idosos de cerca de 25 milhões 

de pessoas em 2020, dos quais aproximadamente 15 milhões do sexo feminino. Sendo 

assim, a osteoporose surge como umas das doenças crônico-degenerativas resultante 

desse aumento da expectativa de vida, se tornando um dos maiores problemas de saúde 

pública no Brasil. Diante disso, a fisioterapia atua por meio de medidas educativas e 

preventivas com o objetivo de diminuir o número de pacientes com osteoporose e para 

intervir o mais precocemente em favor dos pacientes com osteoporose, para que estes 

permaneçam ativos fisicamente. Objetivos: Revisar sistematicamente a atuação da 

fisioterapia na prevenção de fatores relacionados a osteoporose em idosos. Métodos: 

Foram realizadas buscas nas bases de dados: Scielo, PEDro e Lilacs, com os descritores 

em português: Fisioterapia, Prevenção, Osteoporose e na língua inglesa: physiotherapy 

osteoporosis prevention. Foram incluídos artigos publicados nos últimos 5 anos, 

escritos nas línguas portuguesas e inglesas que apresentavam estudos sobre a atuação da 

fisioterapia na prevenção de idosos com osteoporose. Artigos duplicados, que não 

estavam disponíveis completamente e os que não abordavam o tema proposto foram 

excluídos do estudo. Resultados e Discussão: Foram encontrados 99 artigos, contudo, a 

partir da aplicação dos critérios de exclusão previamente definidos, apenas 14 se 

enquadraram ao tema proposto, sendo 1 estudos focados no tratamento, 7 na prevenção 

e 6 na prevenção e tratamento, desses, apenas 5 (cinco) fizeram parte do escopo desta 

revisão. 9 artigos foram excluídos por não estarem disponíveis completamente e 76 após 

a análise do resumo por não corresponderem a relação buscada da fisioterapia 

preventiva em idoso com osteoporose. Na prevenção, a principal contribuição da 

fisioterapia foram relacionadas a alguns exercícios e dentre eles os que mais se 

evidenciaram foram: exercícios físicos de alta intensidade, exercícios de alto impacto e 

exercícios aeróbios. Conclusão: O treinamento físico para idosos com osteoporose é 

uma abordagem eficaz para a melhora de vários fatores de risco como fraturas e quedas, 

exercícios resistidos progressivos direcionam os músculos do quadril e da coluna 

vertebral e contribuem para o funcionamento das atividades de equilíbrio e mobilidade, 

além disso são necessárias para melhorar ou preservar a integridade esquelética e evitar 

fraturas por fragilidade.  
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