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EFEITOS DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS DE 
FORTALECIMENTO MUSCULAR NA PREVENÇÃO DE 

QUEDAS EM IDOSOS DA COMUNIDADE

Effects of a program for muscle strengthening exercises in preventing falls 
in the elderly community

REsumo

A massa muscular e a força de contração diminuem com 
o envelhecimento podendo acarretar a perda da funcionalidade 
e predisposição à quedas. Avaliar os efeitos de um programa de 
exercícios de fortalecimento muscular na prevenção de quedas 
em idosos. Foram selecionados 10 idosos acima de 60 anos 
sendo submetidos a um programa de fortalecimento muscular 
dos membros inferiores. O programa foi realizado três vezes 
por semana durante 8 semanas e os indivíduos foram avaliados 
pré e pós-intervenção por meio da escala BERG e do teste de 
levantar da cadeira em 30 segundos. Todos os idosos apresen-
taram melhora na pontuação da BERG (p<0,05) principalmente 
nos itens de maior dificuldade pré-intervenção. Além disso, 
no teste de levantar da cadeira conseguiram realizar com mais 
agilidade pós intervenção (p<0,05). Os resultados mostraram 
que o programa de fortalecimento muscular em idosos propiciou 
melhora no equilíbrio e força muscular ocasionado diminuição 
no risco de quedas.

Palavras-chave: Assistência à idosos, acidentes por 
quedas, força muscular, equilíbrio postural 

AbstRAct

Muscle mass and force of contraction decreases with 
aging may lead to loss of function and predisposition to falls. 
To evaluate the effects of a program of muscle strengthening 
exercises to prevent falls in the elderly. Ten elderly were selected 
over 60 years old undergoing a program of strengthening the 
lower limbs. The program was performed three times a week 
for 8 weeks. Subjects were assessed pre-and post-intervention 
by BERG scale and the chair lift in 30 seconds test. All elderly 
showed improvement in scores BERG due mainly to higher 
pre-intervention difficult (p<0.05). Moreover, in the chair lift 
test were able to perform faster post-intervention (p<0.05). The 
results showed that the muscle building program for the elderly 
providing improvement in balance and muscle strength caused 
a decrease in the risk of falls.

Key-words: old age assistance, acidental falls, muscle 
strength, postural balance
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INtRoDuÇÃo
O aumento da expectativa de vida está relacionado aos 

avanços científicos e tecnológicos das ciências da saúde, o 
que tem provocado um gradativo processo de envelhecimento 
populacional1. Segundo Silveira e Rodrigues (2002)2, diferente 
dos países desenvolvidos, o Brasil como outros países em desen-
volvimento, tem se tornado envelhecido de forma abrupta, de 
modo que não tem conseguido subsidiar mudanças econômicas 
e sociais que favoreçam a qualidade de vida do idoso. De acordo 
com o Ministério da Saúde3, o Brasil será o 6º país com maior 
número de pessoas idosas no mundo em 2025, e que até 2020 
haverá um crescimento na população idosa do país próximo de 
175%, correspondendo a uma população de aproximadamente 
28 milhões de pessoas3. Simultaneamente ao crescimento do 
número de idosos, há o aumento de doenças crônicas frequentes 
neste grupo etário, transferindo a ênfase dos programas gover-
namentais de saúde e previdência, de cura e sobrevivência, para 
melhora do estado funcional e do bem-estar4.

Durante a fase de envelhecimento, fatores biológicos, do-
enças e causas externas podem influenciar na funcionalidade e 
qualidade de vida dos idosos5. Uma das causas externas mais 
comuns são as quedas, sendo definida como um evento não 
intencional que resulta na mudança na posição do indivíduo 
para um nível mais baixo em relação a sua posição inicial6. 
Para Cunha e Guimarães7 a queda ocorre em decorrência da 
perda total do equilíbrio postural, e pode estar relacionada à 
insuficiência súbita dos mecanismos neurais e osteoarticulares 
envolvidos na manutenção da postura. De todas as quedas, 5% 
resultam em fraturas e 5 a 10% em ferimentos importantes que 
necessitam de cuidados médicos8.  Fabrício et al9, evidencia-
ram a fratura de fêmur como sendo a mais frequente (62% das 
fraturas) entre os idosos. Além das fraturas, o medo de cair e o 
comprometimento progressivo da capacidade funcional, tam-
bém são consequências das quedas, os quais respectivamente 
contribuem para a baixa autoconfiança do idoso em realizar suas 
atividades, e a propensão às quedas recorrentes10.

A perda da massa muscular, e consequentemente, da força 
muscular é a principal responsável pela deterioração na mobili-
dade e capacidade funcional do indivíduo que está envelhecendo 
predispondo à quedas11. A capacidade funcional é definida como 
a habilidade física e mental para manter uma vida independente 
e autônoma, a plena realização de uma tarefa ou ação pelo indi-
víduo12. A perda de força e potência muscular leva à diminuição 
na capacidade de promover torque articular rápido e necessário 
às atividades que requerem força moderada, como: elevar-se 
da cadeira, subir escadas e manter o equilíbrio ao evitar obstá-
culos13. O treino com resistência ajuda a compensar a redução 
na massa e forca muscular, melhorando a densidade óssea e a 
estabilidade postural14. A literatura atual evidencia que idosos 
praticantes de atividade física têm menor propensão a quedas 
se comparado a idosos sedentários, visto que o fortalecimento 
dos principais músculos, estabilizadores do membro inferior 
garantem maior controle motor para os mesmos14,15. 

Sendo assim, justifica-se a instituição de um programa 
de fortalecimento muscular específico de membros inferiores 
em idosos ativos, pois, além de contribuir para a preservação 
da integridade física, social, psicológica, emocional do idoso, 
consequentemente reduz os gastos expressivos da saúde pública 
gerados pela utilização dos serviços especializados e principal-
mente da hospitalização, oriundos de episódios de queda. Dessa 

forma, o intuito do presente estudo foi avaliar os efeitos de um 
programa de fortalecimento muscular de membros inferiores na 
prevenção de quedas em idosos ativos da comunidade.

mAtERIAs E mÉtoDos
Este estudo se caracteriza como ensaio clínico experimen-

tal não controlado, realizado nas dependências da Clínica de 
Fisioterapia do Centro Universitário da Fundação Educacional 
Guaxupé (UNIFEG). A pesquisa em questão foi aprovada pelo 
Comitê de Ética, protocolo n°191, e os participantes manifes-
taram-se de acordo por meio da leitura e assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido elaborado conforme a 
Resolução 196/96 do CNS. 

Participaram do estudo idosos ativos acima de 60 anos parti-
cipantes da Faculdade Aberta da Terceira Idade do UNIFEG e os 
critérios de exclusão foram: idosos que apresentaram pontuação 
máxima na Berg Balance Scale (BBS), ou seja, não apresen-
taram alteração de equilíbrio e histórico de quedas, alterações 
cognitivas que impossibilitasse a compreensão dos comandos 
e patologias sistêmicas (cardíacas, pulmonares, neurológicas, 
entre outras) que impedisse a realização dos exercícios de for-
talecimento muscular.

Primeiramente, foram selecionados 20 idosos, porém, dois 
idosos atingiram a pontuação máxima na BBS, oito voluntários 
desistiram do tratamento, portanto, 10 idosos participaram do 
estudo. Os dez voluntários foram submetidos à BBS16 e o teste 
de sentar e levantar da cadeira em 30 segundos17,18, pré e pós-
-intervenção, principalmente para determinar os fatores de risco 
para perda da independência e quedas.

Foi proposto aos participantes um programa de exercícios 
terapêuticos de fortalecimento muscular, sendo realizado três 
vezes por semana, durante 8 semanas, totalizando 24 sessões, 
com duração de 50 minutos cada sessão. Os materiais utili-
zados foram caneleiras de diferentes pesos para os exercícios 
resistidos. Tais exercícios foram realizados isotonicamente 
com carga progressiva de acordo com cada indivíduo dos se-
guintes músculos: glúteo máximo, porção posterior do glúteo 
médio, iliopsoas, quadríceps, tríceps sural. Durante as sessões 
não houve qualquer tipo de intercorrência. Os exercícios são 
descritos a seguir:

Glúteo máximo: paciente em posição de quatro apoios, 
realizando extensão de quadril, com carga distal no tornozelo 
(caneleira) 

Glúteo médio (porção posterior): paciente em decúbito 
lateral, realizando abdução com leve extensão de quadril e ro-
tação externa, com carga distal no tornozelo (caneleira).

Iliopsoas: paciente em sedestação, realizando flexão de 
quadril associado à rotação lateral com carga distal no tornozelo 
(caneleira).

Quadríceps em cadeia cinética fechada: paciente em po-
sição ortostática com uma perna na frente da outra, um paciente 
posicionado na frente do outro para melhor apoio realizando 
agachamento bilateralmente (sem carga).

Tríceps sural: paciente em posição ortostática, realizando 
flexão plantar com a carga (caneleira) nos ombros. 

 Os dados da BBS e do teste de sentar e levantar apre-
sentaram distribuição normal e foram analisados pelo teste t 
student pareado por meio do programa Prism 5.0 sendo consi-
derados estatisticamente significantes as diferenças p<0,05.
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REsuLtADos
A média inicial do risco de quedas apresentado pelos pa-

cientes pré-intervenção foi, de acordo com a Berg Balance Scale 
(BBS), 50,4 pontos, já a avaliação final apresentou média de 
55,1 mostrando aumento significativo da média de pontuação 
da BBS representando melhora do equilíbrio dos pacientes após 
a intervenção (p< 0,0001). (Figura 1).

Figura 1 – Gráfico representativo dos valores obtidos na avaliação 
do risco de quedas (BBS). Os valores representam a média + erro 
padrão da média (EPM) (n = 10). 

O teste de sentar e levantar apresentou aumento signi-
ficativo na pontuação do teste com média pré-intervenção de 
11,6 pontos e pós-intervenção de 14,2 pontos (p<0,0001), re-
presentando melhora significativa na força de MMII (Figura 2).

Figura 2 – Gráfico representativo dos valores obtidos na avaliação 
no teste de sentar e levantar em 30 segundos. Os valores represen-
tam a média + erro padrão da média (EPM) (n = 10). 

DIscussÃo
O envelhecimento está associado à perda progressiva da 

massa e da força muscular, podendo levar à incapacidade física 
e à perda da independência funcional. Esta diminuição progres-
siva de força associa-se à atrofia muscular e à perda de fibras 
do tipo II, o que diminui a capacidade de produzir força rapi-
damente14,15,17,19-22. A sarcopenia é o principal fator responsável 
pela redução da capacidade funcional do idoso, pois ocasiona 
diminuições na força muscular, no equilíbrio, na flexibilidade 
e na resistência aeróbia18-20. Estas alterações estão ligadas di-
retamente em maior risco de quedas, problema alarmante na 
população idosa que resulta em alta morbidade, mortalidade e 
frequente utilização de unidades de saúde23. Porém, vários estu-
dos apontam que exercícios resistidos melhoraram o equilíbrio, 
funcionalidade e força muscular14,15,18,21,24.

No presente estudo os resultados obtidos na BBS e no teste 
de sentar e levantar da cadeira em trinta segundos mostraram 
melhora significativa nos escores após o período de intervenção 
(p<0.05) consequentemente atuando na  prevenção de quedas 
nos idosos submetidos à intervenção terapêutica. Esses dados 
corroboram com o estudo de Macedo et al.25 no qual demonstra-
ram que a prática de exercícios físicos resistidos e de capacidade 
aeróbica melhora a capacidade funcional e também diminui o 
risco de quedas. Em outro estudo, Pedro; Bernardes-Amorim26 

apontaram que idosos praticantes de exercícios de fortaleci-
mento muscular apresentaram aumento na força muscular e 
equilíbrio em relação aos idosos não praticantes. 

Os déficits de força muscular, velocidade de marcha e equi-
líbrio são condições potencialmente reversíveis, ressaltando-se 
que o desempenho físico pode ser melhorado em qualquer idade 
com programas de prevenção e reabilitação25-28. 

 Em outro estudo, Carvalho et al (2009)29, realizaram 
um ensaio clínico randomizado com 47 pacientes divididos 
em 3 grupos, onde o G1 realizou protocolo de alongamento e 
fortalecimento no solo, G2 realizou protocolo de alongamentos 
e fortalecimento na água e G3 não realizou intervenção (contro-
le). Os autores concluíram que o programa de fisioterapia tanto 
no solo quanto na água melhorou o equilíbrio, a qualidade de 
vida reduzindo o risco de quedas em idosos comparado com os 
indivíduos que não praticavam atividade física.

 Segundo Abreu et al, (2005)30, a fraqueza muscular dos 
idosos estabelece perdas funcionais, dependência de cuidadores, 
sedentarismo e aceleração do envelhecimento fisiológico. Por-
tanto, a implementação de um programa de atividades físicas 
adaptadas pode interromper o ciclo, já que promove aumento da 
força muscular e pode prevenir o comprometimento cognitivo.

 Portanto, os resultados do presente estudo corroboram 
com a literatura, mostrando os efeitos benéficos de um programa 
de exercícios de fortalecimento muscular na melhora do equi-
líbrio, força muscular e consequentemente funcionalidade em 
idosos ativos da comunidade. 

coNcLusÃo
 Os resultados mostraram os efeitos benéficos de exer-

cícios de fortalecimento muscular dos MMII no equilíbrio, força 
muscular e consequentemente na diminuição do risco de quedas 
em idosos ativos da comunidade. 
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