
O Exercício Físico e a Prevenção 
de quedas nos idosos

Tiago Miguel Lamas Leite

Porto, 2007



 



O Exercício Físico e a prevenção de 
quedas nos idosos

Orientador: Prof. Doutora Maria Joana Carvalho
Tiago Miguel Lamas Leite

Porto, 2007

Monografia realizada no âmbito da disciplina de 
Seminário do 5º ano da licenciatura em Desporto e 
Educação Física, na área de Desporto de Recreação 
e Tempos Livres, da Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leite, T. M. L. (2007). O Exercício Físico e a prevenção de quedas nos idosos. 

Porto: T. Leite. Dissertação de Licenciatura apresentada à Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: EXERCÍCIO FÍSICO, IDOSOS, PREVENÇÃO DE 

QUEDAS, FACTORES DE RISCO DE QUEDA. 



   
 

Aos meus pais…



   
 



   
 

Agradecimentos 

 

 

 

 Foram várias as pessoas ou instituições que contribuíram, directa ou 

indirectamente, consciente ou inconscientemente, para a realização deste 

trabalho. A todas elas expresso a minha mais profunda gratidão por, de alguma 

forma, ajudarem a levar este trabalho a “bom porto”: 

 

 

- Aos meus pais, irmão e avó, pelo seu amor incondicional; 

 

- À Fernandinha, Sr. Júlio, Cristina e Alcino, a minha segunda família; 

 

- Aos meus Amigos Jorge, Israel, Tiago, grande “mano” Paiva e Joana, pela 

amizade incondicional e pelos bons e maus momentos passados; 

 

- À orientadora deste trabalho, Prof. Doutora Joana Carvalho, pela preciosa e 

fundamental ajuda traduzida nas sugestões, feedbacks e paciência 

demonstrados ao longo de todo este “caminho”; 

 

- À Dra. Júlia Aparício, pela inspiração, apoio e motivação demonstrados; 

 

- À Dra. Mary Tinetti, pela amabilidade demonstrada ao ceder gratuitamente 

artigos que se revelaram de uma extrema importância para a realização deste 

trabalho; 

 

- À Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, por se revelar um 

estabelecimento de ensino de excelência e por me fornecer as “ferramentas” 

necessárias para a minha futura vida profissional. 



   
 



   
 

ÍNDICE GERAL 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS...........................................................................................................................VII 
ÍNDICE DE QUADROS ......................................................................................................................... IX 
RESUMO ................................................................................................................................................. XI 
ABSTRACT .......................................................................................................................................... XIII 
RÉSUMÉ................................................................................................................................................. XV 

 
 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO ......................................................................................................................................1 

 
2. DESENVOLVIMENTO DO PROBLEMA...........................................................................................5 

 
2.1. AS QUEDAS E O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO .........................................................................5 
2.2. PREVENÇÃO DE QUEDA NO IDOSO ................................................................................................13 
2.2.1. FACTORES DE RISCO DE QUEDA ................................................................................................13 
2.2.1.1. FACTORES DE RISCO INTRÍNSECOS ........................................................................................23 

Deterioração do equilíbrio .........................................................................................................33 
Deterioração da marcha .............................................................................................................47 
Deterioração da força muscular...............................................................................................51 

2.2.2. ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO................................................................................................55 
2.2.2.1. O EXERCÍCIO NO CONTEXTO DA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS ..................................63 

 
3. CONCLUSÕES ...................................................................................................................................71 

 
4. BIBLIOGRAFIA...................................................................................................................................77 

 



   
 



 VII 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 – A interacção/sinergia entre factores de risco intrínsecos e extrínsecos, 
aumentando o risco do idoso sofrer uma queda (adaptado de Carter et al., 2001) …..…. 18 
 
 
Fig. 2 – O efeito de múltiplas patologias na estabilidade postural em função da idade. 
(adaptado de Shupert & Horak, 1999) …………...…………………………………………….…. 41 



 VIII 
 

 



 IX 
 

 

ÍNDICE DE QUADROS 

 
 
 
 
 
 
 
Quadro 1 – Resumo dos factores de risco intrínsecos com uma maior associação com as 
quedas em sujeitos idosos, baseado numa revisão de literatura realizada por Lord et al. 
(2001) citados por Hill & Schwarz (2004) (adaptado) ………………………………………..… 24 
 
 
Quadro 2 – Factores de risco intrínsecos de acordo com a American Geriatrics Society, 
British Geriatrics Society e American Academy of Orthopaedic Surgeons (2001) 
(adaptado) …………………………................................................................................…. …… 26 
 
 
Quadro 3 – Factores de risco intrínsecos mais importantes de acordo com Rubenstein 
(2006) (adaptado) ……………………………………………………………………………….……. 28 
 
 
Quadro 4 – Factores de risco intrínsecos mais importantes de acordo com Todd & 
Skelton (2004) (adaptado) …………………………………...……………………………...……… 30 



 X 
 

 



 XI 
 

 

Resumo 

 
 As quedas representam um sério perigo para os idosos, o qual decorre quer da 

sua elevada incidência, quer das potenciais consequências físicas, psicológicas e 

sociais deste fenómeno. 

 No contexto do nosso trabalho foi realizada uma análise dos factores de risco 

de queda mais importantes relatados na literatura, bem como dos que eventualmente 

poderão ser modificados no sentido da sua redução ou atenuação através do exercício 

físico. De seguida, realizámos uma análise no sentido de determinar as estratégias de 

intervenção mais eficazes no contexto da prevenção de queda e, particularmente, qual 

o papel da prescrição do exercício físico numa eventual implementação de tal 

estratégia.  

 Relativamente aos factores de risco, parece existir um consenso na literatura 

quanto à interacção entre múltiplos factores que estariam na base de uma parte 

importante das quedas dadas pelos sujeitos idosos. A deterioração do equilíbrio, da 

marcha e da força muscular parecem-nos ser os factores de risco intrínsecos mais 

relevantes e cuja modificação no sentido da sua atenuação/melhoria poderá ser alvo 

de uma estratégia de prevenção de queda, baseada na prescrição de exercício físico. 

O sedentarismo, a polimedicação e as limitações ao nível da mobilidade e da 

funcionalidade são outros factores que, quando presentes no indivíduo, poderão 

aumentar as probabilidades dos mesmos sofrerem uma queda. 

 Relativamente às estratégias de prevenção de quedas em idosos, uma 

abordagem dirigida a preveni-las numa dada população requer a selecção de 

intervenções particulares de acordo com as suas características, sendo que a 

prescrição de exercício físico parece revelar-se eficaz, quer como componente única, 

quer como parte de uma intervenção multifactorial. Quanto às dimensões óptimas 

dessa prescrição, as actividades especificamente direccionadas para o aumento do 

equilíbrio, força muscular e da qualidade da marcha parecem-nos ser as que mais 

resultados apresentam na diminuição das quedas, sendo que a frequência, 

intensidade e duração permanecem ainda desprovidas de um claro consenso. Deste 

modo, assumem-se como pertinentes futuros estudos capazes de determinar as 

dimensões óptimas da prescrição de exercício físico com vista a uma maior eficácia na 

diminuição da incidência de quedas, assim se determinando, de forma clara, os 

respectivos efeitos benéficos. 
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Abstract 
 
 Falls represent a serious danger for the elderly, which derives from its high 

incidence and from its potential physical, psychological and social consequences. 

 In the context of our work, first we analysed the most important risk factors for 

falls described in the literature, as well as those that eventually could be aimed for 

beneficial purposes using exercise as a strategy. Then, we analysed which intervention 

strategies are more effective in the context of falls prevention and particularly the role 

of exercise on it. 

 Regarding the risk factors for falls, it seems to exist in the literature a general 

consensus about the interaction between multiple factors that underlie a significant 

amount of falls in the elderly. Balance deficit, gait deficit and muscle weakness seem to 

be the most relevant intrinsic risk factors, and those which can be aimed by a 

prevention strategy using exercise. Inactivity, medication, impaired mobility and 

impaired activities of daily living are other factors that could raise the chance of 

suffering a fall. 

 Regarding the strategies for the prevention of falls, the selection of the best 

interventions accordingly to the specific characteristics of a given group and its specific 

characteristics seems to be the best option. Exercise, in particular, seems to be 

effective in the context of a single strategy, as well as a component in a multiple 

intervention. Relatively to the optimal dimensions of the exercise prescription, activities 

specifically directed to balance training, strength training and gait training seems to be 

the best strategy in terms of a reduction in falls’ rate. However, there is a need to 

identify which components of an exercise programme are most effective in lowering 

falls’ risk, especially in terms of its frequency, intensity and duration, given the lack of 

consensus in the literature. Future research that attempt to identify the optimal 

dimensions of the prescription of exercise programmes is needed, in order to give more 

efficacy to the prevention trials. 

 

 

 

KEY-WORDS: EXERCISE, ELDERLY, FALLS PREVENTION, RISK FACTORS 

FOR FALLS. 
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Résumé 
 

 Les chutes représentent un sérieux danger pour les personnes âgées. D’une 

part à cause de sa grande incidence, et d’une autre pour les potentielles 

conséquences physiques, psychologiques et sociales de ce phénomène. 

Premièrement, dans le contexte de notre travail, une analyse des plus importants 

facteurs de risque de chute, décrits par la littérature, a été faite, ainsi que ceux qui 

éventuellement pourront être modifiés dans le sens de sa réduction ou atténuation à 

travers de l’exercice physique. Ensuite, nous avons réalisé une analyse dans le but de 

déterminer les stratégies d’intervention les plus efficaces dans le contexte de la 

prévention des chutes et, plus particulièrement, sur l’importance de la prescription de 

l’exercice physique dans une éventuelle constitution de cette stratégie. 

Relativement aux facteurs de risques, il paraît exister un consensus dans la 

littérature à propos de l’interaction entre de multiples facteurs qui serait sur la cause 

d’une grande partie des chutes des personnes âgées. La détérioration de l’équilibre, de 

la marche et de la force musculaire sont à nos yeux des facteurs intrinsèques de risque 

les plus relevants et donc toute modification dans le sens de son 

atténuation/amélioration pourrait être l’objet d’une stratégie de prévention des chutes 

basée sur la prescription de l’exercice physique. Le sédentarisme, la polimédication et 

les limitations au niveau de la mobilité et de la fonctionnalité sont d’autres facteurs qui, 

quand ils sont présents dans la l’être humain, pourront augmenter les probabilités des 

personnes âgées de souffrir une chute. 

En ce qui concerne les stratégies de prévention des chutes pour les personnes 

âgées, une approche directionnée à les prévenir dans une population exige la sélection 

d’interventions particulières en accord avec ses caractéristiques, bien que la 

prescription de l’exercice physique paraît être efficace, autant comme partie unique ou 

comme partie d’une intervention multifactorielle. Pour les dimensions optimales de 

cette prescription, les activités spécifiquement dirigées à l’augmentation de l’équilibre, 

force musculaire et qualité de la marche nous semblent comme celles qui présentent 

les résultats les plus positifs dans la diminution des chutes, bien que la fréquence, 

l’intensité et la durée restent sans un consensus évident. En conséquence, nous 

pensons qu’il est indispensable de réaliser des recherches scientifiques capables de 

déterminer les dimensions optimales de la prescription de l’exercice physique ayant 

pour but une plus grande efficacité de la diminution de l’incidence des chutes, de forme 

à déterminer clairement ses effets bénéfiques. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 Nos últimos anos do século passado, verificou-se uma melhoria da 

compreensão do processo de envelhecimento, graças aos avanços científicos, 

melhores condições de higiene e a uma redução no número de doenças 

infecto-contagiosas. Até a essa data, a percentagem de indivíduos que 

atingiam idades mais avançadas era relativamente pequena (Camiña et al., 

1999). Com a esperança média de vida a aumentar, aumentam também as 

preocupações relativas à saúde e à qualidade de vida dos idosos. Segundo 

Puggaard (1999) actualmente, ao viver até idades mais tardias, os idosos 

poderão sofrer de doenças crónicas por períodos mais longos, pondo deste 

modo em risco a sua independência e qualidade de vida. Um dos problemas 

que afectam, quer a independência, quer a qualidade de vida dos idosos 

refere-se à incidência de quedas nesta faixa etária. 

 Segundo Vu et al. (2006), várias fontes de informação reconhecem que 

aproximadamente um terço de idosos não institucionalizados acima dos 65 

anos de idade caem pelo menos uma vez por ano, sendo que metade destes 

vivenciam múltiplas quedas. Apesar disso, e segundo o mesmo autor, pensa-se 

que estes números provavelmente subestimam a verdadeira incidência deste 

fenómeno, dado que uma grande parte das quedas dadas pelos idosos não 

são sequer reportadas. 

 Juntamente com uma alta incidência, as quedas representam um sério 

perigo para o idoso, perigo esse decorrente das potenciais consequências 

físicas, psicológicas e sociais que as mesmas acarretam. Destas 

consequências podemos destacar as fracturas da anca e o medo de cair. Mas 

porque será que o fenómeno das quedas origina tamanha preocupação 

especificamente nesta faixa etária? De acordo com Campbell & Robertson 

(2006), em idades mais avançadas, os eventos precipitantes poderão ser 

mínimos e as consequências catastróficas, dando à prevenção da queda uma 

particular importância. Por outras palavras, os idosos parecem estar mais 
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susceptíveis, quer à própria ocorrência de uma queda, quer a eventuais 

consequências negativas para a sua saúde decorrentes da mesma. 

 Dada a magnitude do problema e as potenciais consequências nefastas 

para o sujeito idoso torna-se imperativo encontrar quer as causas ou eventuais 

características que coloquem os idosos numa maior probabilidade de sofrer 

uma queda, quer potenciais estratégias preventivas que permitam reduzir a 

incidência das mesmas. Deste modo, a prevenção de quedas nos sujeitos 

idosos assume-se como extremamente importante no sentido de uma melhoria 

da qualidade de vida e no aumento dos níveis de independência, 

particularmente importantes em idosos não institucionalizados. Segundo 

Rubenstein (2006), quando nos centramos na prevenção de queda em sujeitos 

idosos temos obrigatoriamente que nos referir, quer aos factores de risco de 

queda, quer às estratégias de intervenção a adoptar. 

 Para Rubenstein & Josephson (2003, p. 15), o conceito de factor de 

risco pode ser definido como “uma característica ou situação encontrada mais 

frequentemente entre indivíduos que subsequentemente vivenciam um evento 

adverso, do que em indivíduos que não vivenciam esse mesmo evento”. Deste 

modo, a identificação dos factores de risco de queda e consequentemente dos 

sujeitos num maior risco de queda assume-se como fundamental no sentido de 

conferir a eventuais intervenções de prevenção de queda um carácter mais 

efectivo e eficaz. No contexto do nosso trabalho interessará saber quais os 

factores de risco mais importantes e quais os que poderão eventualmente ser 

modificáveis no sentido da sua redução ou atenuação através do exercício 

físico. 

 Entretanto, de acordo com a literatura, existem várias intervenções 

levadas a cabo no sentido de prevenir eventuais quedas através da 

modificação dos factores de risco. Segundo Luukinen et al. (2007), várias 

intervenções foram realizadas com o objectivo de prevenir quedas em idosos. 

Para Lord et al. (2005), as intervenções para prevenir quedas em idosos 

utilizam duas abordagens: uma abordagem simples de factores de risco, onde 

apenas são objecto de intervenção um factor de risco ou um pequeno grupo de 

factores de risco; uma abordagem multifactorial na qual as estratégias de 
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prevenção se centram na identificação e posterior modificação de múltiplos 

factores de risco. 

 Neste sentido iremos tentar saber quais as estratégias de intervenção 

mais eficazes no contexto da prevenção de queda e, particularmente, qual o 

papel da prescrição do exercício físico numa eventual implementação de tal 

estratégia.  

 Iremos deste modo, por um lado identificar os factores de risco de queda 

e perceber de que forma a presença dos mesmos em sujeitos idosos os 

colocam numa maior susceptibilidade de sofrer uma queda. Por outro lado, 

encontrar na literatura, evidências relativas ao sucesso das estratégias de 

intervenção realizadas com o propósito de prevenir quedas, dando obviamente 

particular ênfase ao exercício físico é também nosso propósito. Neste contexto 

iremos também realizar uma tentativa de encontrar evidências na literatura que 

nos levem a perceber quais as dimensões do exercício, ou seja, o tipo, 

intensidade, frequência e duração óptimas para se obter os melhores 

resultados no que concerne a uma eventual estratégia de prevenção de queda 

tendo como base a implementação de um programa de exercício físico. 

 Após uma análise ao fenómeno das quedas relacionadas com o 

processo de envelhecimento, iremos realizar uma abordagem à prevenção de 

quedas através da abordagem de dois grandes capítulos. 

 Num primeiro capítulo são identificados e analisados os vários factores 

de risco de queda em idosos, dando particular ênfase aos factores de risco de 

queda intrínsecos, ou seja, os relativos às características do próprio indivíduo e 

que poderão ser o resultado de alterações relacionadas com o próprio 

processo de envelhecimento, sedentarismo, doença ou medicação. 

 Num segundo capítulo são identificadas e analisadas as estratégias de 

intervenção de prevenção de queda presentes na literatura, dando neste 

contexto, uma particular importância ao papel do exercício físico. 
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2. DESENVOLVIMENTO DO PROBLEMA 

 

2.1. As quedas e o processo de envelhecimento 

 

 

 

 A população mundial está a envelhecer. Segundo o Instituto Nacional de 

Estatística (2005) “na última metade do século XX a população mundial assistiu 

a um continuado processo de transição demográfica, com o decréscimo 

simultâneo das taxas de mortalidade e de natalidade, sustentando o fenómeno 

de um envelhecimento populacional mundial, e, apesar de inicialmente este 

processo se ter verificado nos países mais desenvolvidos, assiste-se à sua 

generalização, ainda que com diferentes ritmos, sendo previsível que esta 

tendência de envelhecimento da população se mantenha no futuro”. Para esta 

entidade governamental, “a Europa, e em particular o conjunto dos 15 (EU15) 

ou, mais recentemente, dos 25 (EU25) países que compõem a União Europeia, 

confronta-se com importantes alterações demográficas, como resultado da 

conjugação da descida continuada dos níveis da fecundidade, num primeiro 

momento, e, mais recentemente, do aumento da longevidade, em particular 

nas idades mais elevadas, factores que sustentam o contínuo aumento da 

proporção de pessoas idosas, no total da população. Portugal acompanha 

estas alterações demográficas.” 

 Deste modo não é de estranhar o crescente interesse que se tem vindo 

a denotar por parte dos investigadores de diferentes ramos do conhecimento 

pelo bem-estar, saúde e qualidade de vida dos idosos (Mota & Carvalho, 1999).  

 Para Mota (1999), os idosos de hoje vivem mais tempo, sendo premente 

que vivam em qualidade, integrados na sociedade e na família, com garantias 

de meios de subsistência e apoios necessários. 

 Segundo Spirduso et al. (2005), o envelhecimento é um processo, ou 

conjunto de processos, inerente a todos os seres vivos e que se expressa pela 

perda da capacidade de adaptação e pela diminuição da funcionalidade 

estando associado a alterações físicas e fisiológicas. 
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 Para Carvalho (1999), o envelhecimento está associado a inúmeras 

alterações com repercussões na funcionalidade, mobilidade, autonomia e 

saúde desta população e, deste modo, na sua qualidade de vida. 

 Um dos aspectos comummente associados ao envelhecimento é o 

aumento da probabilidade de quedas e consequentes fracturas ósseas. De 

facto, a literatura parece ser unânime ao afirmar que à medida que as pessoas 

envelhecem aumenta o risco de queda e lesões associadas. 

 Assim, o facto de, nos países desenvolvidos, a população idosa estar 

rapidamente em crescimento, faz com que seja dada cada vez mais 

importância à prevenção de quedas, bem como às lesões decorrentes das 

mesmas (Dieën et al., 2005). 

 Para Maki & Fernie (1996), uma queda pode ser definida como qualquer 

situação em que o corpo cai, de uma forma não intencional, no chão ou para 

qualquer outro plano inferior ao qual se encontra (por exemplo uma cama ou 

cadeira). Na maior parte dos casos o indivíduo que cai encontra-se de pé; 

apesar disso, as quedas poderão também ocorrer a partir da posição de 

sentado ou deitado  

 Para Hauer et al. (2006), a maioria dos estudos tendo como objecto de 

estudo a queda no sujeito idoso, usam uma combinação de componentes 

topográficos, biomecânicos e comportamentais para descrever uma queda. 

 Para Lamb et al. (2005), uma queda deve ser definida como um evento 

inesperado, no qual o sujeito vai parar ao chão ou a um nível inferior ao qual se 

encontra. 

 Esta última definição é relativamente abrangente, cobrindo uma panóplia 

de diferentes interpretações de um evento de queda., incluindo no mesmo 

grupo, por exemplo, quedas originadas por desmaios ou tonturas e quedas nas 

quais o sujeito tropeça ou escorrega. 

 Para Rubenstein (2006), as lesões acidentais são a 5ª causa de morte 

em sujeitos idosos (a seguir às doenças cardiovasculares, cancro, acidentes 

vasculares cerebrais e doenças pulmonares), sendo as quedas responsáveis 

por dois terços destas. 
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 De acordo com Todd & Skelton (2004), 30% de pessoas acima dos 65 

anos caem a cada ano. A percentagem sobe para os 50% quando nos 

referimos para idosos acima dos 80 anos de idade. Cerca de 20 a 30% de 

idosos que caem sofrem lesões que reduzem a mobilidade e a independência, 

aumentando deste modo o risco de morte prematura. 

 Para Hill & Schwarz (2004), as quedas e lesões associadas são 

relativamente comuns, quer na população em geral, quer na população idosa. 

Apesar disso, de acordo com um painel especialmente centrado nas questões 

da prevenção de queda no idoso constituído por investigadores da American 

Geriatrics Society, British Geriatrics Society & American Academy of 

Orthopaedic Surgeons (2001), uma preocupação chave quando nos referimos 

ao fenómeno de queda na população idosa não é somente uma alta incidência 

de quedas (visto haver grupos como crianças e atletas que apresentam 

incidências ainda maiores), mas uma combinação desta e uma grande 

susceptibilidade para sofrer lesões decorrentes da mesma. Para este painel, as 

quedas representam um dos mais sérios e frequentes problemas entre a 

população idosa, estando associadas a mortalidade, morbilidade, perda de 

funcionalidade e admissões prematuras em casas de repouso. 

 Deste modo podemos afirmar que as quedas representam um perigo 

sério para o idoso, perigo esse decorrente das potenciais consequências 

físicas, psicológicas e sociais que as mesmas acarretam. 

 Para Maki & Fernie (1996), apesar de a maioria das quedas não resultar 

numa lesão séria, os custos para a sociedade associados com as lesões 

relacionadas com as mesmas são enormes De acordo com estes autores, nos 

Estados Unidos da América, para idosos acima dos 75 anos, as quedas são a 

principal causa de lesões fatais, apresentando o dobro de mortes ocorridas 

devido a acidentes de viação. Cerca de 20 a 30% das quedas resultam em 

lesões do tecido mole (contusões, lacerações…), sendo que aproximadamente 

5 a 10% resultam em fracturas ósseas. Destas, as mais comuns ocorrem nos 

membros superiores e inferiores. Apesar disso, fracturas das vértebras, 

costelas, cintura pélvica, crânio ou face estão também documentadas. As 
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mulheres são mais susceptíveis de sofrer fracturas do que os homens, devido 

em grande parte à maior taxa de incidência de osteoporose neste género. 

 Segundo Rubenstein (2006), entre os 65 e os 75 anos, as fracturas do 

punho são mais comuns do que as fracturas da anca, verificando-se uma 

predominância das últimas sobre as primeiras a partir dos 75 anos. Para este 

autor, reflexos mais lentos e uma perda de capacidade de “amortecimento” da 

cintura pélvica, usando por exemplo as mãos, estão na base destas diferenças.  

 As fracturas da anca (cabeça do fémur) são, de longe, a mais grave 

lesão decorrente de uma queda no idoso em termos de custos de cuidados de 

saúde (Maki & Fernie, 1996). Cerca de 90% das mesmas têm origem numa 

queda (Carter et al., 2001). 

 Nos Estados Unidos da América, há uma estimativa de 250 mil fracturas 

da anca cada ano, sendo que a grande maioria ocorre como resultado da 

ocorrência de quedas em pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. Os 

custos anuais deste fenómeno ascendem aos 9 biliões de dólares, sendo que 

em muitos casos uma fractura da anca representa o “princípio do fim” (Maki & 

Fernie, 1996). 

 Para Todd & Skelton (2004), cerca de 10 % das quedas resulta numa 

lesão séria, das quais 5% são fracturas. Aproximadamente 25% de fracturas 

resultantes de quedas resultam em fracturas da anca.  

 Maki & Fernie (1996) referem ainda outro tipo de consequências 

médicas das quedas. Segundo estes autores, se o indivíduo cai sozinho e se 

está impossibilitado de se levantar ou de pedir ajuda, poderá ficar nessa 

situação durante um longo período de tempo, incorrendo em consequências 

que vão desde desidratação, hipotermia ou pneumonia.  

 As consequências psicossociais apresentam-se também como nefastas 

para o indivíduo que cai, dentro das quais há a destacar o “postfall syndrome” 

(medo de cair). 

 De acordo com Maki & Fernie (1996), o “postfall syndrome” poderá ser 

descrito como um medo extremo de cair, caracterizado por uma tendência do 

indivíduo para se apoiar em objectos e para mostrar hesitação ou alarmismo 

quando caminha sem qualquer tipo de apoio ou auxílio. Ainda segundo os 
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mesmos autores, um medo generalizado de cair e uma perda da auto-eficácia 

e confiança na própria capacidade de equilíbrio é relativamente comum em 

cerca de 60% dos indivíduos acima dos 65 anos. Este medo leva 

frequentemente a situações de ansiedade, menor participação social, bem 

como restrições auto-impostas na própria actividade física. Estas restrições da 

actividade física levam a uma espiral debilitante, na qual a inactividade leva a 

uma deterioração dos níveis de força muscular, flexibilidade e de controlo 

motor, o que por sua vez leva a um agravamento da instabilidade e 

autoconfiança, culminando numa perda de mobilidade, independência e 

qualidade de vida. 

Segundo Rubenstein & Josephson (2003), uma queda pode ser o 

primeiro indicador de um problema agudo (infecção, baixa pressão sanguínea 

causada por uma mudança de posição corporal, arritmia cardíaca…), pode 

indicar uma progressão de uma doença crónica (Parkinson, demência, 

neuropatia diabética…) ou simplesmente poderá ser um sinal do desenrolar de 

“normais” alterações relacionadas com a idade na visão, marcha ou força. Os 

mesmos autores afirmam ainda que a maioria das quedas dadas pelo Idoso 

apresentam causas multifactoriais e interactivas (por exemplo, uma desordem 

da marcha e uma visão reduzida contribuem ambas para tropeçar num fio 

eléctrico). 

 De acordo com Maki & Fernie (1996), numa pequena proporção de 

quedas registadas, uma causa fisiológica transitória (como por exemplo uma 

crise transitória de isquemia) poderá comprometer os mecanismos de controlo 

postural responsáveis pela manutenção do equilíbrio. 

 Tonturas, desmaios ou hipotensão postural (queda súbita de pressão 

sanguínea quando um indivíduo assume a posição erecta) são outros 

exemplos de causas fisiológicas transitórias que poderão ter como 

consequência uma queda (Rubenstein, 2006). 

 Este tipo de quedas apresenta uma etiologia marcadamente patológica, 

pertencendo por isso ao foro médico. Deste modo, consideramos que as 

quedas com uma causa fisiológica aguda ou transitória saem fora do nosso 
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objecto de estudo, não sendo por isso mesmo alvo de uma análise mais 

pormenorizada. 

 Na maioria dos casos, porém, uma queda apresenta como eventos 

precipitantes uma perturbação mecânica, ou seja, uma mudança das forças 

que actuam no corpo, com a consequente falha do sistema de controlo postural 

em compensar essa mesma perturbação (Maki & Fernie, 1996). Para estes 

autores, existem dois tipos de perturbação mecânica que poderão ocorrer. A 

perturbação poderá fazer com que o centro de gravidade se desloque para 

além da base de suporte existente (como acontece num “empurrão” ou numa 

colisão) ou, por outro lado, durante actividades como por exemplo a marcha, a 

perturbação poderá impedir a base de suporte de se reposicionar por baixo do 

centro de gravidade em movimento (quando o indivíduo escorrega ou tropeça). 

É importante ainda salientar que essa mudança de forças que actuam no corpo 

poderá vir de fontes externas, como por exemplo ocorre numa colisão, como 

poderá também ocorrer nos deslocamentos do próprio corpo que ocorrem 

durante movimentos comuns como agachamentos, rotações, caminhar, etc.  

 Para Tinetti & Speechley (1989), Nevitt et al. (1991), Ryynanen et al. 

(1991), Berg et al. (1997) e Tideiksaar (1997), todos citados por Dieën et al 

(2005), a maioria das quedas acontecem durante actividades do dia-a-dia tais 

como andar, subir ou descer escadas ou levantar-se de uma cadeira ou cama. 

 Maki & Fernie (1996) vão também neste sentido, afirmando que as 

quedas têm mais probabilidades de ocorrer onde os indivíduos passam a maior 

parte do seu tempo. Os mesmos autores afirmam ainda que existem certas 

áreas (em casa ou numa instituição) que representam um maior risco devido ás 

próprias características do ambiente, tais como superfícies escorregadias (casa 

de banho), superfícies em que haja o risco de tropeçar (tapetes) ou fraca 

luminosidade. Estas características do ambiente são abordadas pela literatura 

como inseridas nos factores de risco de queda extrínsecos, assunto que iremos 

abordar adiante. 

 Para Lord et al. (2001), cerca de 56% das quedas registadas em sujeitos 

idosos ocorrem fora de casa, ocorrendo as restantes 44% em várias 

localizações dentro de casa. 
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 De acordo com diversos autores como Overstall et al. (1977), Campbell 

et al. (1981), Blake et al. (1988), Tinetti et al.(1988) e Berg et al.(1997), citados 

por Dieën et al. (2005), o acto de tropeçar foi referido como a causa de entre 25 

a mais de 50% de todas as quedas. 

 Para Maki & Fernie (1996), mais de 50% das quedas ocorrem quando o 

indivíduo está a caminhar, sendo metade das mesmas atribuídas ao acto de 

tropeçar. Cerca de 20 a 25% das quedas registadas ocorrem devido ao acto de 

escorregar, sendo as restantes fruto de colisões, empurrões ou falsos apoios 

(no sentido de colocar inapropriadamente os pés durante a passada). 

 Segundo Lord et al. (2001), cerca de 40 % de idosos com um historial de 

quedas, atribuem a ocorrência da mesma a um “tropeção”. Cerca de 21% a 

uma fraca capacidade de equilíbrio, 13% a uma “escorregadela”, 12% a causas 

fisiológicas súbitas tais como desmaios ou tonturas, sendo que 14% não 

sabem ao certo porque caem.  

 Deste modo, a literatura parece sugerir que as quedas nas quais se 

verifica uma perturbação do equilíbrio com a consequente incapacidade para 

corrigir essa mesma perturbação são mais comuns. Será então sobre este tipo 

de quedas que iremos incidir, no sentido de saber que alterações decorrentes 

do processo de envelhecimento influenciam os mecanismos responsáveis pela 

manutenção da estabilidade postural, bem como o papel do exercício numa 

eventual melhoria ou atenuação desses mesmos efeitos no contexto da 

prevenção de queda. 

 Neste contexto interessa, antes de mais, saber que características 

possam os idosos apresentar que os tornem mais susceptíveis a sofrer uma 

queda. 

 Segundo Rubenstein & Josephson (2003), vários estudos identificaram 

factores de risco de queda em sujeitos idosos. 

 Para Guelich (1999), a prevenção de quedas é uma tarefa com múltiplos 

componentes, envolvendo quer a identificação do número de factores de risco 

que um indivíduo possa apresentar, quer métodos de modificação para esses 

mesmos factores de risco. 
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2.2. Prevenção de queda no Idoso 

 

2.2.1. Factores de risco de queda 

 

 

 

 Como foi dito anteriormente, no contexto da prevenção de queda no 

sujeito idoso, interessa antes de mais identificar os factores de risco que 

possam eventualmente estar relacionados com este fenómeno. 

 Segundo Rubenstein & Josephson (2003), vários estudos mostram-nos 

que é possível identificar pessoas com um risco elevado de sofrer uma queda, 

ou uma lesão decorrente da mesma, através da detecção da presença de 

factores de risco. 

 De acordo com Guelich (1999), são vários os estudos conduzidos no 

sentido de identificar factores de risco para as quedas no sujeito idoso. A 

mesma autora afirma que após identificarmos os riscos, acções poderão ser 

tomadas por fisioterapeutas e outros profissionais da saúde no sentido de 

modificar ou diminuir esses riscos. 

 Para Maki & Fernie (1996), será importante identificar o sujeito com um 

perfil de alto risco de queda, de forma a serem implementadas intervenções de 

prevenção de queda efectivas. 

 Segundo Huang et al. (2003), cerca de dois terços das quedas dadas 

por idosos poderão ser evitadas através de intervenções de prevenção de 

queda, sendo a identificação dos factores de risco relacionados com as 

mesmas um importante passo nesse sentido. 

 Deste modo, a identificação de factores de risco que colocariam o sujeito 

idoso numa situação de maior probabilidade de cair parece-nos ser 

fundamental quando falamos na prevenção de queda nesta faixa etária, no 

sentido de conferir às intervenções direccionadas para esse fim um carácter 

mais efectivo e eficaz. 

 Na sua maioria, as quedas resultam da interacção entre múltiplos e 

diversos factores de risco e situações, muitos dos quais poderão ser objecto de 
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intervenção (American Geriatrics Society, British Geriatrics Society & American 

Academy of Orthopaedic Surgeons, 2001). 

 Os factores de risco relacionados com as quedas em idosos estão bem 

definidos na literatura existindo evidências crescentes no sentido do sucesso, 

quer de intervenções individuais, quer de intervenções múltiplas, no 

decréscimo das quedas e, consequentemente, das lesões associadas a este 

fenómeno. 

 Como vimos anteriormente, as quedas no indivíduo idoso representam, 

como é óbvio, vários e sérios problemas para o mesmo. Outros problemas se 

colocam a quem, directa ou indirectamente, é confrontado com este fenómeno, 

nomeadamente aos profissionais de saúde. Estes problemas advêm, na sua 

maioria, das potenciais causas ou factores de risco que poderão estar na 

origem de uma queda. 

 Segundo Rubenstein & Josephson (2003), as quedas apresentam várias 

causas e factores de risco predisponentes, o que torna o diagnóstico, 

tratamento e particularmente a prevenção um desafio clínico difícil. 

 Antes de mais interessa definir o que são factores de risco. 

 Para Rubenstein & Josephson (2003, p. 15), o conceito de factor de 

risco pode ser definido como “uma característica ou situação encontrada mais 

frequentemente entre indivíduos que subsequentemente vivenciam um evento 

adverso, do que em indivíduos que não vivenciam esse mesmo evento”  

 Para Huang et al. (2003), factores de risco são características do 

indivíduo ou do ambiente/contexto no qual o mesmo se encontra inserido, que 

poderão afectar a probabilidade de este sofrer um evento adverso. 

 O carácter intrínseco e extrínseco dos factores de risco associados à 

prevenção de queda no indivíduo idoso estão bem patentes nestas definições. 

Adiante iremos desenvolver um pouco mais este aspecto. 

 Será importante referir que podemos encontrar na literatura específica, 

diferentes factores de risco consoante o tipo de população (Idosos 

independentes ou Idosos institucionalizados) ou o objecto de estudo 

(prevenção de queda ou prevenção de lesões associadas à queda). 
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 No contexto do nosso trabalho, iremos incidir apenas nos factores de 

risco de queda em idosos independentes, e que nos parecem estar mais 

relacionados com a prevenção da queda propriamente dita. 

 Pela revisão de literatura efectuada, parece-nos evidente que a maioria 

dos autores divide os factores de risco em duas grandes categorias: 

Intrínsecos e Extrínsecos. 

 Segundo Myers et al. (1996), estão descritos mais de 130 diferentes 

factores de risco de queda. 

 Para Sowden et al. (1996) citado por Skelton & Dinan (1999) são mais 

de 400 os factores de risco identificados como sendo potenciais indutores de 

uma queda no sujeito idoso. 

 Pelo facto de muitos dos factores de risco poderem estar directamente 

correlacionados ou interagir de formas complexas, médicos e cientistas 

tentaram agrupá-los em duas categorias conceptuais úteis: factores de risco 

intrínsecos (relativos ao sujeito, no sentido de uma susceptibilidade individual 

para cair) e factores de risco extrínsecos (relativos às características do 

ambiente ou actividades que resultam num aumento da probabilidade de 

ocorrência de uma queda) (Carter et al., 2001). 

 Segundo Steinweg (1997), citado por Guelich (1999), factores de risco 

intrínsecos são as características inerentes a cada indivíduo e que são o 

resultado de alterações relacionadas com o próprio processo de 

envelhecimento, doença ou medicação. Factores de risco extrínsecos incluem 

características do ambiente assim como actividades ou movimentos 

associadas a um maior risco de queda (como por exemplo, subir a uma cadeira 

ou praticar um Desporto). 

 Para Hill & Schwarz (2004), os factores intrínsecos incluem as 

alterações decorrentes do processo de envelhecimento nos sistemas 

sensoriais e neuromusculares relacionados com o equilíbrio, as patologias que 

afectam cada um destes sistemas, bem como a medicação. Factores 

extrínsecos são características no ambiente ou actividades aos quais está 

associado um elevado risco de queda. Assim, de um modo genérico, os 

factores de risco intrínsecos são relativos ao indivíduo, sendo as características 
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relativas ao ambiente consideradas como factores extrínsecos. (Maki & Fernie, 

1996) 

 Relativamente aos factores de risco extrínsecos, para Dieën et al. 

(2005), são vários os factores ambientais que foram sugeridos como causas 

para o aumento da probabilidade de queda no sujeito idoso. Entre eles, e 

segundo Dieën et al., (2005) podem-se destacar a presença de obstáculos (por 

exemplo tapetes), superfícies escorregadias (em casas de banho por exemplo), 

escadas, baixa luminosidade ou calçado inapropriado. 

 Apesar de mencionar que os factores relacionados com as 

características de actividades ou movimentos realizados pelo sujeito aumentam 

a oportunidade do mesmo perder o equilíbrio e sofrer uma queda, estes 

autores parecem não especificá-los, havendo outros, tal como Lord et al. 

(2001), que não os incluem na categoria dos factores extrínsecos, cingindo-se 

apenas às características do ambiente ou local onde o indivíduo se encontra. 

 Pensamos que estas duas vertentes de factores de risco de queda 

extrínsecos deverão ser incluídos nos mesmos. Se é viável falar nas 

características do ambiente quando nos referimos a este tipo de factores de 

risco, também o é quando falamos nas características de actividades ou 

movimentos que poderão potencialmente induzir a uma queda. Neste 

entendimento o próprio exercício poderá revelar-se por si só como um factor de 

risco extrínseco já que de acordo com Powell & Paffenbarger (1985), citados 

por Carvalho, J. (1999, p. 95), parece existir um limiar a partir do qual o 

exercício é também indutor do aumento de probabilidade de lesão. 

 Relativamente ao tipo de população idosa (idosos independentes ou 

idosos institucionalizados), Nowalk et al. (2001) referem que idosos que 

residem em lares ou casas de repouso são mais predisponentes a sofrer uma 

queda devido a factores intrínsecos, enquanto que os factores extrínsecos 

estão mais relacionados com as quedas dadas por idosos independentes. A 

causa para este fenómeno, refere o autor, prende-se com o facto de ser mais 

frequente a presença de problemas ao nível da função cognitiva ou a presença 

de doenças crónicas em residentes de lares ou casas de repouso. Apesar 

disso, para Nowalk et al. (2001), independentemente da causa, as lesões 
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decorrentes de uma queda ou o medo de cair outra vez poderá causar uma 

restrição da actividade física que por sua vez poderá levar a uma perda 

adicional da força muscular, mobilidade e equilíbrio e consequentemente 

aumentar o risco de futuras quedas. 

 A literatura parece ser unânime ao afirmar que a grande maioria das 

quedas dadas por sujeitos idosos tem como causas uma interacção/sinergia 

complexa entre factores de risco intrínsecos e extrínsecos. Vu et al. (2006) 

afirmam que as quedas no indivíduo são o resultado de múltiplos factores de 

risco actuando em sinergia entre si. Rogers et al. (2003) acrescentam ao referir 

que as quedas resultam frequentemente da interacção entre vários factores 

fisiológicos associados com o processo de envelhecimento, doença, medicação 

(factores intrínsecos) e/ou factores ambientais (factores extrínsecos). 

 Um painel especialmente centrado nas questões da prevenção de queda 

no Idoso, constituído por investigadores da American Geriatrics Society, da 

British Geriatrics Society e da American Academy of Orthopaedic Surgeons 

(2001) afirma que estudar a interacção e a sinergia entre múltiplos factores de 

risco revela-se mais importante do que uma mera identificação dos mesmos, 

sendo vários os estudos que nos demonstram que o risco de queda aumenta 

drasticamente com o aumento da presença no indivíduo do número de factores 

de risco. 

 Num estudo realizado por Tinetti et al. (1988), com o objectivo de 

estudar os factores de risco relacionados com as quedas e envolvendo 336 

pessoas de pelo menos 75 anos, o risco de queda aumentou linearmente com 

o número de factores de risco apresentado pelos sujeitos, variando entre 8% 

para nenhum factor de risco apresentado, 19% para um factor de risco e 78% 

para quatro ou mais factores de risco. 

 Carter et al. (2001), abordam esta interacção de uma forma, considerada 

por nós, bastante interessante. Estes autores elaboraram um “integrated 

rehabilitation-based model”, ou seja, um modelo integrado baseado na 

reabilitação, que descreve como factores de risco intrínsecos (associados à 

idade, sedentarismo, medicação e patologias) poderão interagir com factores 
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extrínsecos (neste caso denominados de factores ambientais), originando uma 

queda. (cf. fig. 1) 

 

 
Fig. 1 – A interacção/sinergia entre factores de risco intrínsecos e extrínsecos, aumentando o risco do 

idoso sofrer uma queda (adaptado de Carter et al., 2001) 

 

 

 De acordo com a respectiva figura, patologias, factores relacionados 

com o envelhecimento primário, medicação e sedentarismo originam 

problemas ao nível das funções muscular e cognitiva, sistemas articular e 

vestibular, bem como da visão e da propriocepção, contribuindo para a queda. 

Por sua vez, estes mesmos problemas estariam na base de disfunções ao nível 

do equilíbrio estático e dinâmico, bem como ao nível da marcha, sendo as 

mesmas, também elas, potenciadoras de uma queda. 

 Para Carter et al. (2001), este modelo revela múltiplas abordagens ou 

estratégias de intervenção tendo como objectivo uma eliminação ou atenuação 

dos factores de risco de queda. Deste modo, mesmo factores de risco que à 

partida poderão ser irreversíveis, como um AVC por exemplo, poderão ser 
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atenuados ao dirigirmos uma intervenção no sentido de corrigir os problemas 

que lhe estão associados (através, por exemplo, da melhoria da função 

muscular ou propriocepção, que por sua vez terá efeitos benéficos na marcha). 

 Este modelo, através da divisão da queda em 3 fases, apresenta 

também alguns factores de risco relacionados com as lesões decorrentes de 

uma queda, tais como a massa óssea reduzida ou a superfície onde ocorre a 

queda, os quais estarão somente relacionados com a última fase da queda 

(fase de impacto). 

 Maki & Fernie (1996) apresentam também um exemplo interessante de 

como ambos os factores de risco podem interagir de formas complexas. Para 

estes autores podemos falar em dois factores biomecânicos fundamentais que 

determinam a ocorrência de uma queda: as características da perturbação do 

equilíbrio e a eficácia das reacções posturais compensatórias. Estas 

determinantes biomecânicas são influenciadas quer pelos factores intrínsecos, 

quer pelos factores extrínsecos. Deste modo, factores do ambiente 

(extrínsecos), tais como superfícies escorregadias, levam a que haja uma 

maior probabilidade de ocorrência de perturbações do equilíbrio. Apesar disso, 

a capacidade para evitar estes perigos está dependente de factores 

marcadamente intrínsecos tais como factores cognitivos, função sensorial ou 

controlo motor. Em caso de perturbação da estabilidade postural, a capacidade 

de compensar essa mesma perturbação está dependente das capacidades de 

manutenção de equilíbrio do indivíduo, mas a eficácia da reacção postural 

estabilizante é por sua vez influenciada por factores do contexto tais como 

superfícies desobstruídas para facilitar o movimento dos pés ou objectos 

através dos quais o indivíduo se poderá agarrar para evitar a queda. 

 Deste modo, será eventualmente viável afirmar que, de acordo com a 

literatura, a incidência de quedas parece aumentar com a idade (Lord et al., 

2001; Tinetti & Speechley, 1989), bem como com o nº de factores de risco 

observados nos sujeitos (Tinetti et al., 1988). Assim, parece não haver uma 

causa única para a incidência de quedas nesta faixa etária, mas uma 

interacção e sinergia entre vários factores de risco predisponentes para a 

queda. Neste sentido, Spirduso et al. (2005) refere que para muitos idosos, as 
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alterações relacionadas com a idade e patologias associadas que ocorrem nos 

múltiplos sistemas que controlam o equilíbrio, a locomoção e a mobilidade 

tornam-se tão profundas que resultam numa alta probabilidade de o Idoso cair. 

 Será provavelmente aí que o exercício poderá intervir de uma forma 

mais directa no que concerne à prevenção de queda. 

 Para Skelton & Dinan (1999), factores de risco de queda em idosos tais 

como o uso abusivo de medicamentos, deficiência de vitamina D, locais com 

características indutoras de uma queda ou o tipo de calçado utilizado não 

podem ser influenciados directamente pelo exercício. Apesar disso, a maioria 

dos factores de risco intrínsecos relacionados com deficits físicos tais como 

aqueles verificados ao nível da força muscular, equilíbrio e marcha poderão ser 

objecto de intervenção através da prática de actividade física regular. 

 Assim, iremos aprofundar um pouco mais os factores de risco 

intrínsecos, ou seja, as características inerentes a cada indivíduo e que são o 

resultado de alterações relacionadas com o próprio processo de 

envelhecimento, sedentarismo, doença ou medicação, e em particular os dois 

primeiros. Ao não incluirmos no nosso trabalho uma análise mais exaustiva aos 

factores de risco extrínsecos não estamos necessariamente a negligenciá-los. 

 No sentido de melhor explanar a nossa opção por nos centrarmos neste 

trabalho essencialmente nos factores intrínsecos parece-nos importante referir 

que apesar das causas “acidentais” ou relacionadas com o ambiente serem 

citadas em cerca de 30 a 50% das quedas, de acordo com Rubenstein (2006) a 

realidade é que várias quedas atribuídas a acidentes têm origem na interacção 

entre factores ambientais e numa susceptibilidade individual para a ocorrência 

dos mesmos, fruto dos efeitos cumulativos da idade e patologias associadas. 

Na mesma linha de ideias, para Hill & Schwarz (2004), os indivíduos que caem 

tentam, muitas das vezes, racionalizar o porquê de as mesmas caírem, 

atribuindo a culpa a factores ambientais (um objecto do qual não se 

aperceberam por exemplo). Isto estaria na origem dos resultados de alguns 

estudos, que sugerem que 50% ou mais das quedas observadas em sujeitos 

idosos derivariam de factores extrínsecos. Apesar disso, continuam os autores, 

tais estatísticas são consideradas sobrestimadas se examinarmos de uma 
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forma mais séria os potenciais factores de risco intrínsecos que contribuem 

para uma queda. 
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2.2.1.1. Factores de risco Intrínsecos 

 

 

 

 

 De seguida, e de acordo com a revisão de literatura efectuada, iremos 

então realizar uma análise mais exaustiva das características inerentes a cada 

indivíduo que o colocam num maior risco de queda, e que poderão ser o 

resultado de alterações relacionadas com o próprio processo de 

envelhecimento, sedentarismo, doença ou medicação, dando particular ênfase 

aos dois primeiros. 

 

 Lord et al. (2001) citados por Hill & Schwarz (2004) dividem os factores 

de risco intrínsecos nas seguintes categorias: Factores Demográficos; Factores 

relacionados com o equilíbrio e a mobilidade; Factores sensoriais e 

neuromusculares; Factores patológicos; Factores relacionados com o uso de 

medicamentos. 

 No quadro 1 são descritos os principais resultados para cada uma das 

categorias. 
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Quadro 1 – Resumo dos factores de risco intrínsecos com uma maior associação com as quedas em 

sujeitos idosos, baseado numa revisão de literatura realizada por Lord et al. (2001) citados por Hill & 

Schwarz (2004) (adaptado) 

■ Factores demográficos e psicossociais: 
- Idade avançada; 

- Historial de quedas; 

- Limitações em actividades do dia-a-dia. 

■ Factores relacionados com o equilíbrio e a mobilidade 
- Deterioração da marcha/mobilidade; 

- Deterioração da estabilidade postural; 

■ Factores sensoriais e neuromusculares: 
- Sensibilidade ao contraste visual reduzida; 

- Sensibilidade periférica reduzida; 

- Velocidade de reacção. 

- Deterioração da força muscular dos membros inferiores. 

■ Factores patológicos: 
- Deterioração da função cognitiva; 

- Historial de acidente vascular cerebral; 

- Doença de Parkinson. 

■ Factores relacionados com o uso de medicamentos 
- Uso de medicação psicoactiva; 

- Uso de quatro ou mais medicamentos diferentes. 

 

 

 Relativamente aos factores demográficos e psicossociais, para Lord et 

al. (2001), o facto de as quedas estarem associadas com a idade avançada e 

limitações em actividades do dia-a-dia não se constitui como uma surpresa 

visto as mesmas estarem elas próprias associadas à debilidade funcional e ao 

sedentarismo. 

 Para os factores relacionados com o equilíbrio e a mobilidade, os 

autores analisaram os resultados de várias investigações que utilizaram 

medidas da estabilidade postural associadas com um aumento do risco de 

queda em várias situações. Para Lord et al. (2001) o processo de 

envelhecimento primário está associado com um declínio na capacidade de 

manter a estabilidade postural nas seguintes situações: parado (tanto em apoio 

unipedal como bipedal); em resposta a perturbações inesperadas; durante a 

marcha; perante obstáculos. Os autores acrescentam ainda que este 

decréscimo da estabilidade postural nos idosos poderá ser explicado por 
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défices ao nível da força muscular, sensibilidade periférica, acuidade visual, 

função vestibular, bem como ao nível do processamento central das 

informações aferentes, défices esses apresentados na categoria seguinte. 

 Para Lord et al. (2001), o equilíbrio depende da interacção entre os 

múltiplos sistemas sensoriais, motores e de integração. Relativamente aos 

factores sensoriais e neuromusculares apresentados no quadro 1, o autor faz 

uma análise dos mesmos tendo em conta as alterações relacionadas com a 

idade nos sistemas sensoriais e motores envolvidos no controlo do equilíbrio e 

que contribuem para as quedas. Estas alterações podem-se observar em 

vários sistemas fisiológicos, entre os quais a função visual (nomeadamente ao 

nível da sensibilidade ao contraste visual e percepção de profundidade), função 

sensorial (sensibilidade periférica), e na função neuromuscular (força muscular 

dos membros inferiores e tempo de reacção). Segundo Lord et al. (2001), um 

mau funcionamento em qualquer um destes sistemas fisiológicos aumenta o 

risco de queda dos idosos, sendo que quantos mais sistemas forem afectados, 

maior o risco de queda. 

 Relativamente aos factores relacionados com o uso de medicamentos, 

os autores pronunciam-se relativamente ao uso das benzodiazepinas, 

antipsicóticos e antidepressivos como factores de risco intrínsecos no que diz 

respeito às quedas em idosos.  

 

 

 Um painel especialmente centrado nas questões da prevenção de queda 

no idoso, constituído por investigadores da American Geriatrics Society, da 

British Geriatrics Society e da American Academy of Orthopaedic Surgeons, 

(2001), relata um conjunto dos factores de risco de queda intrínsecos mais 

comuns no idoso, identificados em 16 estudos. Estes factores de risco estão 

descritos no quadro 2. 
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Quadro 2 – Factores de risco intrínsecos de acordo com a American Geriatrics Society, British Geriatrics 

Society e American Academy of Orthopaedic Surgeons (2001) (adaptado) 

■ Baixos níveis de força muscular (membros inferiores) 
■ Historial de quedas 
■ Problemas ao nível da marcha 
■ Problemas ao nível do equilíbrio 
■ Uso de dispositivos de auxílio para a marcha (“assistive device”), tais como bengalas 
ou canadianas. 
■ Deterioração da visão 
■ Artrite 
■ Deterioração da mobilidade 
■ Depressão 
■ Deterioração da função cognitiva 
■ Idade superior a 80 anos 

 

 

 Após tratamento estatístico, este painel atribuiu diferentes “pesos” ou 

“importâncias” para cada factor de risco intrínseco. Deste modo, para os 

autores, entre os factores mais relacionados com o fenómeno de queda 

incluem-se respectivamente os baixos níveis de força muscular dos membros 

inferiores, a presença de um historial de quedas e problemas ao nível da 

marcha e do equilíbrio (ambos com a mesma relevância). 

 Tal como foi já referido anteriormente, para este painel estudar a 

interacção e a sinergia entre múltiplos factores de risco revela-se mais 

importante do que uma mera identificação dos mesmos, sendo vários os 

estudos que nos demonstram que o risco de queda aumenta drasticamente 

com o aumento da presença no indivíduo do número de factores de risco. 

 Um historial de quedas, por exemplo, poderá constituir-se como um 

factor de risco por si só, como poderá ser indutor de outras complicações a 

este nível como o medo de cair ou alterações do equilíbrio. 

 Segundo vários autores (para refs ver Carvalho et al., 2007), as 

alterações do equilíbrio e o medo de cair afectam a auto-confiança, 

repercutindo-se negativamente na quantidade de actividade física diária, nos 

níveis de aptidão física e no envolvimento das actividades da vida diária, factos 
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estes que, por sua vez, contribuem para o isolamento social e aumento da 

dependência de outrem.  

 Deste modo, parece existir um ciclo vicioso negativo entre o 

sedentarismo, o fraco equilíbrio e o medo de cair aumentando a probabilidade 

de ocorrência de quedas (Carter et al., 2001). 

 A própria inclusão da depressão na categoria dos factores de risco 

intrínsecos pelos autores, poderá estar relacionado com o uso de vários 

medicamentos, que de acordo com vários autores (Carter et al., 2001; Hill & 

Schwarz, 2004; Lord et al., 2001; Rubenstein & Josephson, 2003) é por si só 

um factor de risco de quedas, ou como uma consequência de uma ou repetidas 

quedas ao longo do tempo originando medo de cair. Tinetti et al. (1990) e 

McAuley et al. (1997) (citados por Carvalho et al., 2007) referem o medo de cair 

como um factor psicológico presente em 50% das pessoas idosas reportando 

uma experiência prévia de queda. Todd & Skelton (2004), como iremos ver 

adiante, refere o medo de cair como um factor de risco independente. 

 A deterioração da visão, artrite, problemas ao nível da mobilidade e a 

deterioração da função cognitiva (quadro 2) poderão também elas estar 

relacionadas directa ou indirectamente com alterações do equilíbrio, marcha ou 

força muscular. Deste modo, a interacção e sinergia entre múltiplos factores de 

risco assume-se como extremamente complexa e difícil de estudar. 

  

 

 

 Rubenstein (2006) apresenta-nos um conjunto de factores de risco que 

colocam um indivíduo numa maior susceptibilidade para a queda (intrínsecos), 

através da análise de 16 estudos direccionados na identificação dos mesmos 

(quadro 3). 
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Quadro 3 – Factores de risco intrínsecos mais importantes de acordo com Rubenstein (2006) (adaptado) 

■ Baixos níveis de força muscular (membros inferiores) 
■ Deterioração do equilíbrio 
■ Alterações ao nível da marcha 
■ Deterioração da visão 
■ Limitações de mobilidade 
■ Deterioração da função cognitiva 
■ Diminuição da aptidão física e funcional 
■ Hipotensão postural 
 
 

 Para este autor, os factores de risco intrínsecos mais importantes 

incluem baixos níveis de força muscular dos membros inferiores e problemas 

ao nível da marcha e do equilíbrio (Rubenstein, 2006, p. ii39), sendo que vários 

estudos demonstram que o risco de quedas aumenta substancialmente entre 

indivíduos com disfunções ao nível da marcha, do equilíbrio e da força 

muscular. 

 Problemas ao nível da força muscular são extremamente comuns entre 

a população idosa, a maior parte dos quais devido aos efeitos degenerativos de 

doenças ou da inactividade e não somente aos efeitos da idade por si só 

(Rubenstein, 2006). 

 Segundo Murray et al. (1980), citado por Rubenstein & Josephson 

(2003), comparativamente a adultos saudáveis, idosos na mesma condição 

apresentam resultados inferiores de 20 a 40% em testes de força. 

 Para Rubenstein & Josephson (2003), os baixos níveis de força 

muscular observados nesta faixa etária, principalmente ao nível dos membros 

inferiores e da cintura pélvica, estão não apenas relacionados com alterações 

morfológicas,e neurais do sistema muscular esquelético associada ao 

envelhecimento mas também são consequência de uma limitada actividade 

física e/ou da presença de doenças crónicas debilitantes, tais como problemas 

cardíacos, AVC ou doenças pulmonares. 

 Desordens ao nível do equilíbrio e da marcha são ambas comuns entre 

os idosos. Segundo Alexander (1996) citado por Rubenstein & Josephson 
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(2003), entre 20 a 50 % dos indivíduos acima dos 65 anos de idade apresenta 

alguma disfunção a este nível. 

 Para Rubenstein (2006), a deterioração da visão apresenta-se também 

como um importante factor de risco de queda no idoso. Entre as causas 

primárias dessa degeneração, a maior parte das quais são tratáveis, incluem 

cataratas, glaucoma e degeneração macular (Rubenstein & Josephson, 2003). 

 Limitações de mobilidade, entendida como uma incapacidade para 

realizar actividades da vida diária, tais como vestir-se, tomar banho ou comer, 

afecta cerca de 20% de pessoas acima dos 70 anos (Rubenstein & Josephson, 

2003). Em utentes de lares a prevalência é maior, sendo que cerca de 96% 

necessitam de ajuda para tomar banho e 45% para comer (Sahyoun et al., 

2001). 

 Mais uma vez se alerta para a interacção/sinergia entre factores de 

risco. Problemas ao nível do equilíbrio, marcha ou força muscular (por 

exemplo) poderão repercutir-se nos níveis de aptidão física, criando deste 

modo limitações na realização das actividades da vida diária.  

 A maior parte dos factores referidos poderão ser alvo de uma estratégia 

de intervenção no sentido de prevenir eventuais quedas. Dentro destas 

estratégias, o exercício regular com o intuito de melhorar a força muscular, o 

equilíbrio e a marcha demonstrou já resultados interessantes no que concerne 

à redução de factores de risco de queda. (Rubenstein, 2006) 

 

 

 Todd & Skelton (2004) realizaram uma revisão de literatura no sentido 

de saber quais os principais factores de risco de queda entre a população 

idosa, bem como as intervenções mais efectivas no sentido de prevenir essas 

mesmas quedas. Os resultados relativos aos factores de risco de queda 

intrínsecos poderão ser consultados no quadro 4. 
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Quadro 4 – Factores de risco intrínsecos mais importantes de acordo com Todd & Skelton (2004) 

(adaptado) 

■ Historial de quedas 
■ Idade 
■ Género 
■ Medicação 
■ Doenças 
■ Deterioração da mobilidade e da marcha 
■ Sedentarismo 
■ Medo de cair 
■ Deterioração da função cognitiva 
■ Deterioração da visão 
 

 

 Para Todd & Skelton (2004): 

 

 - Um historial de quedas está associado com um aumento do risco de 

queda; 

 - A incidência de quedas aumenta com a idade; 

 - Para idosos mais novos as taxas de incidência de queda entre homens 

e mulheres são semelhantes, mas para idosos mais velhos as mulheres caem 

mais vezes do que os homens, estando também mais sujeitas a sofrer fracturas 

decorrentes da própria queda; 

 - O uso de benzodiazepinas, psicotrópicos, medicamentos com acção 

antiarrítmica de classe 1a, digoxina, diuréticos e sedativos estão relacionados 

com um aumento do risco de queda. Tal como referido anteriormente, a 

polimedicação, ou seja, o uso de 4 ou mais tipos de medicamentos 

(independentemente do tipo) está também relacionado com o aumento do risco 

de queda; 

 - Em concordância com o atrás descrito, estes autores referem que 

doenças de vários foros, nomeadamente doenças do sistema cardiovascular, 

doença pulmonar crónica obstrutiva, depressão e artrite contribuem para um 

aumento do risco de queda; 

 - O declínio da aptidão física, em particular dos níveis de resistência e da 

força muscular, poderão resultar em níveis de mobilidade inferiores aos 
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requeridos para realizar actividades da vida diária de uma forma normal, 

tornando-se assim difíceis de realizar essas actividades. Segundo o autor os 

declínios serão mais notórios em sujeitos mais sedentários. Bons níveis de 

mobilidade são necessários para impedir que perturbações inesperadas do 

equilíbrio resultem numa queda tal como acontece num “tropeção” ou numa 

“escorregadela”; 

 - O medo de cair, tal como reportamos anteriormente, está associado 

com a redução dos níveis de actividade física. Para os autores, cerca de 50% 

de pessoas com medo de cair restringem ou eliminam a quantidade de 

actividade física ou até mesmo contactos sociais devido a esse medo. Como já 

foi dito anteriormente, esta restrição leva à inactividade que por sua vez terá 

consequência ao nível do agravamento de vários outros factores de risco 

citados, tais como a deterioração do equilíbrio, da marcha ou da força 

muscular. 

 

 

 Deste modo, são vários os factores de risco intrínsecos identificados na 

literatura como estando relacionados com um aumento do risco de queda. 

Como afirmamos anteriormente, uma estratégia de prevenção de quedas no 

sujeito idoso assenta numa abordagem dos factores de risco de queda no 

sentido de diminuir esse mesmo risco. 

 Assim, após a identificação dos factores de risco, é necessário conhecer 

quais os que são potencialmente modificáveis para a implementação de 

estratégias de prevenção de queda relevantes e apropriadas (Lord et al., 2001). 

 A prática de actividade física regular tem sido referida como uma 

importante e eficaz estratégia de prevenção de quedas (Lord et al., 2001) ao 

promover o aumento dos níveis de aptidão física e de auto-confiança na 

realização de tarefas do dia a dia (Carvalho et al., 2007). 

 Vários tipos de programas de exercício demonstraram sucesso no que 

diz respeito à redução do risco de queda (Hill & Schwarz, 2004). 

 Apesar disso, segundo Skelton e Dinan (1999), antes de definirmos uma 

estratégia de prevenção de quedas tendo como base o exercício, será 
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importante identificar os défices físicos que contribuem para um maior risco de 

quedas e lesões decorrentes e que possam ser melhoradas através da prática 

de actividade física regular. 

 Segundo Carter et al. (2001), certos factores de risco de queda tais 

como diminuição do equilíbrio, padrões de marcha anormais e fracos índices 

de força muscular respondem favoravelmente à actividade física. 

 No que diz respeito ao exercício, Lord et al. (2001) refere o 

sedentarismo, as limitações na realização das tarefas do dia a dia, baixos 

níveis de força muscular, elevado tempo de reacção, diminuição do equilíbrio e 

problemas ao nível da marcha como os factores de risco de queda que 

poderão ser potencialmente modificáveis através desta estratégia de 

intervenção. 

 Deste modo iremos analisar de uma forma mais exaustiva alguns 

factores de risco de queda intrínsecos presentes nos idosos e que poderão ser 

alvo de uma estratégia de prevenção de queda nesta faixa etária, tendo como 

base o exercício. Muitos destes factores de risco estão interrelacionados, pelo 

que iremos abordá-los separadamente por questões meramente didácticas. 
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Deterioração do equilíbrio 

 

 

 

 Segundo Shupert & Horak (1999), a hipótese de que as quedas no 

indivíduo idoso estão relacionadas com um fraco controlo do equilíbrio e que o 

mesmo poderá ser melhorado através da prática do exercício físico, revela-se 

como uma importante inferência no que diz respeito às quedas no sujeito idoso 

e respectiva prevenção. 

 O equilíbrio poderá ser definido como o processo pelo qual controlámos 

o centro de massa do corpo relativamente à sua base de suporte, quer esta se 

encontre no estado estacionário, quer se encontre em movimento (Spirduso et 

al., 2005).  

 Para Zwick et al. (2000), a nível biomecânico, a manutenção do 

equilíbrio estático é diferente do equilíbrio dinâmico na medida em que no 

equilíbrio estático a base de suporte permanece no mesmo sítio, enquanto o 

centro de massa do corpo se move. Neste caso, a tarefa do equilíbrio consiste 

em manter o centro de massa do corpo dentro dos limites da base de suporte 

(ou limites de estabilidade). No equilíbrio dinâmico, quer a base de suporte 

quer o centro de massa do corpo estão em movimento, sendo que este último 

nem sempre se encontra dentro da base de suporte. 

 A estabilidade postural é um conceito que surge relacionado com o 

equilíbrio. Para Lord et al. (2001), a estabilidade postural poderá ser definida 

como a capacidade de um indivíduo manter a posição do corpo, ou mais 

especificamente o seu centro de massa, dentro de limites específicos do 

espaço, referidos com os limites de estabilidade. Estes limites são fronteiras 

sobre as quais o corpo pode manter o seu posicionamento sem ter de mudar a 

sua base de suporte. De acordo com o autor, esta definição de estabilidade 

postural é de extrema utilidade, já que destaca a necessidade de discutir a 

estabilidade no contexto de uma tarefa ou actividade em particular. 
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 De facto, actividades do dia a dia tais como mudar de local objectos, 

abrir portas, ou qualquer outra que envolva alterações na posição do centro de 

gravidade, apelam constantemente ao equilíbrio. 

 Para Horak (2006), no contexto da prevenção de queda em sujeitos 

idosos, a função do equilíbrio depende de estratégias que os indivíduos usam 

para alcançar a estabilidade numa tarefa em particular, estratégias essas 

dependentes da eventual diminuição nos múltiplos subsistemas que controlam 

o equilíbrio e que o sujeito possa apresentar. 

 Devido ao controlo do equilíbrio se constituir como um comportamento 

complexo e constituído por múltiplos componentes, as razões para um 

indivíduo idoso cair poderão diferir, dependendo das componentes do sistema 

de controlo postural que não estão a funcionar correctamente (Shupert & 

Horak, 1999). Segundo estes autores, grande parte das intervenções de 

prevenção de queda tendo como base o exercício consistem na prescrição de 

séries fixas de exercícios para todos os participantes, partindo do princípio que 

todos caem pelas mesmas razões, e esquecendo o facto de que o controlo 

postural é um sistema complexo, sendo constituído por várias componentes. 

 Deste modo, o controlo postural assume-se como basilar na nossa 

capacidade para nos movermos de uma forma independente ou, simplesmente, 

permanecer de pé, sendo que a deterioração da estabilidade postural nos 

idosos poderá contribuir de uma forma importante para as quedas durante as 

actividades do dia a dia (Melzer et al., 2004). 

 Podemos definir o controlo postural como sendo os processos pelos 

quais o sistema nervoso central gera padrões de actividade muscular 

necessários para regular a relação entre o centro de massa de um corpo e a 

sua base de suporte (Maki & McIlroy, 1996). 

 Para Horak (2006), o controlo postural é uma habilidade motora 

complexa baseada na interacção de processos sensorio-motores dinâmicos. 

 Segundo Shupert & Horak (1999), todo o movimento voluntário está 

associado a um ajustamento postural específico que antecipa as forças 

desestabilizantes geradas pelo mesmo. Adicionalmente, sempre que ocorre 

uma perturbação ao corpo que cause desequilíbrio ou altere a orientação 
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postural do mesmo, são despoletadas respostas posturais rápidas e 

automáticas. Para produzir estas respostas, o sistema nervoso central 

necessita de detectar a direcção e a magnitude da perturbação e seleccionar a 

resposta necessária para restabelecer o equilíbrio. De seguida a resposta 

necessita de ser realizada a tempo de prevenir uma eventual queda. As 

funções sensoriais, neuromusculares e músculo-esqueléticas envolvidas na 

detecção da perturbação do equilíbrio, na selecção das respostas apropriadas 

e na execução destas constituem-se como as componentes do controlo 

postural 

 Segundo Júnior & Barela (2006), nos últimos anos tem aumentado o 

interesse em entender como o ser humano mantém o seu equilíbrio e 

orientação posturais. De acordo com Horak & Macpherson (1996), citado por 

Júnior & Barela (2006) até algum tempo atrás, o controlo postural era visto 

como resultado de respostas reflexas e hierarquicamente organizadas, 

desencadeadas por canais sensoriais (como por exemplo o reflexo de 

estiramento). Actualmente, o controlo postural é visto como o resultado de uma 

relação complexa e dinâmica entre o sistema sensorial (constituído pelos 

sistemas visual, vestibular e somatosensorial) e o sistema motor. 

 Para Perrin et al. (1999), o equilíbrio apela à contribuição de 3 áreas – a 

informação fornecida pelos sensores do equilíbrio (visual, vestibular e 

somatosensorial); a integração no sistema nervoso central (CNS); a resposta 

motora. Para estes autores, a falha do controlo postural sob condições 

ambientais adversas, juntamente com alterações relacionadas com o processo 

de envelhecimento primário neste sistema tripartido, poderá ser responsável 

pelas quedas dadas pelos idosos. 

 Segundo Woollacott (1996), para que o ser humano se possa equilibrar 

de uma forma efectiva em vários tipos de ambientes, torna-se necessário 

utilizar a informação dos sistemas sensoriais. 

 São três os sistemas sensoriais do controlo postural: vestibular, visual e 

somatosensorial (Carter et al., 2001). A visão responde à luz, o sistema 

somatosensorial é sensível ao toque, vibração e dor e o sistema vestibular 

responde aos movimentos realizados pela cabeça. Cada sistema contribui de 
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uma forma única e importante para fornecer ao sistema nervoso central 

informações relativas à posição e movimento corporais (Spirduso et al., 2005). 

 O sistema vestibular baseia-se em estímulos provenientes do aparelho 

vestibular, localizado no ouvido interno, para fornecer informações ao sistema 

de controlo postural sobre a orientação da cabeça relativamente à força da 

gravidade, por meio das informações de aceleração linear e angular da cabeça 

(Júnior & Barela, 2006). O sistema vestibular fornece informações 

relativamente à posição da cabeça, à velocidade da mesma e em que direcção 

ocorre a aceleração desta (Carter et al., 2001). 

 O sistema somatosensorial por sua vez, é responsável pelo 

fornecimento de informações relativamente à posição e movimento das várias 

partes do corpo (Carter et al., 2001). Para Júnior & Barela (2006), este sistema 

baseia-se em informações de diversos sensores dispersos por todo o corpo 

(por exemplo, fusos neuromusculares ou órgãos tendinosos de Golgi), para 

fornecer um conjunto de informações sobre: a) a posição e a velocidade de 

todos os segmentos corporais, uns em relação aos outros e em relação ao 

ambiente; b) o comprimento da fibra muscular; c) o contacto com objectos 

externos, incluindo o contacto com a superfície de suporte. 

 O sistema visual fornece informação acerca da localização e posição do 

corpo relativamente ao ambiente ou contexto no qual se encontra (Carter et al., 

2001). Segundo Júnior & Barela (2006) o sistema visual apropria-se de 

estímulos visuais para fornecer informações acerca do ambiente e da direcção 

e velocidade dos movimentos corporais relativamente ao mesmo, além de 

diferenciar o que é auto-movimento (movimento do próprio corpo), do que é 

movimento de um objecto no ambiente. A sua eficácia depende, basicamente, 

da eficiência deste sistema em detectar, através de alterações no fluxo óptico, 

movimentos corporais relativos a um determinado ambiente. 

 Relativamente ao processo de integração das informações sensoriais no 

sistema nervoso central, segundo Horak & Macpherson (1996), citados por 

Júnior & Barela (2006), o sistema de controlo postural recebe as informações 

sensoriais disponíveis, seleccionando de uma forma dinâmica as informações 

sensoriais mais relevantes dentro de um determinado contexto, fornecendo 
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pesos (ou níveis de importância) diferentes a cada uma delas com o objectivo 

de gerar uma informação mais precisa do posicionamento dos segmentos 

corporais e do centro de massa do corpo no espaço. Neste processo estão 

envolvidos os sistemas de percepção que interpretam e transformam a 

informação sensorial, bem como a ganglia basal e o cerebelo (American 

College of Sports Medicine, 1998). 

 Relativamente ao sistema motor, pode-se afirmar que é responsável por 

gerar actividade muscular apropriada para a busca/manutenção do equilíbrio e 

orientação posturais desejadas (Júnior & Barela, 2006). 

 O controlo postural possui dois objectivos comportamentais: o equilíbrio 

postural e a orientação postural (Horak, 2006). 

 O equilíbrio postural está relacionado com o controlo da relação entre 

forças externas, que agem sobre o corpo, e forças internas, que são 

produzidas pelo corpo. Este controlo é necessário, pois as forças que actuam 

no corpo e/ou são produzidas pelo mesmo agem acelerando-o, fazendo 

consequentemente com que este altere o seu alinhamento e se afaste da 

posição desejada ou da posição considerada de maior estabilidade. Deste 

modo, o equilíbrio corporal é alcançado quando todas as forças que agem 

neste corpo, tanto externas como internas, estão controladas, o que permite 

que o corpo permaneça numa posição desejada (equilíbrio estático) ou que se 

mova de uma maneira controlada (equilíbrio dinâmico) (Júnior & Barela, 2006). 

Para Horak (2006), o equilíbrio postural envolve a coordenação de estratégias 

de movimento com o objectivo de estabilizar o centro de massa do corpo 

durante distúrbios à estabilidade, que poderão ser auto-iniciados (internos) ou 

externamente determinados. Segundo o mesmo autor, a estratégia de resposta 

específica seleccionada depende não apenas das características do 

deslocamento postural externo, como também das expectativas, objectivos e 

experiência anterior do sujeito. 

 A orientação postural, está relacionada com a posição e o alinhamento 

dos segmentos corporais uns em relação aos outros e em relação ao ambiente. 

Este posicionamento e alinhamento são alcançados por meio de acções 

coordenadas dos vários grupos musculares responsáveis pela manutenção da 
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relação estabelecida entre os segmentos corporais e da relação do conjunto 

destes segmentos, ou do corpo como um todo, com o ambiente (Horak & 

Macpherson, 1996, citado por Júnior & Barela, 2006). De acordo com Horak 

(2006), a orientação espacial no controlo postural é baseada na interpretação 

de informação sensorial convergente dos sistemas visual, vestibular e 

somatosensorial. Neste processo a informação sensorial destes sistemas é 

integrada, e o “peso” relativo a cada um destes inputs depende dos objectivos 

da própria tarefa e do contexto do ambiente. 

 Apesar da realização das várias actividades que apelam ao equilíbrio e à 

mobilidade poderem ser planeadas com antecedência de uma forma 

consciente, há situações em que um evento inesperado nos leva a responder 

de uma forma mais subconsciente ou automática. Para isso, o ser humano 

dispõe de capacidades de equilíbrio controladas quer a nível consciente, quer a 

nível subconsciente, que nos permitem prestar atenção a outros elementos que 

ocorram no ambiente ou realizar uma segunda tarefa em simultâneo e que 

requeira uma atenção consciente (Spirduso et al., 2005). De facto, o factor 

chave que em última estância determina que uma perturbação do equilíbrio 

resulte ou não numa queda é a nossa capacidade, ou incapacidade, de 

recuperar o equilíbrio (Maki & McIlroy, 2006). 

 Deste modo, de forma a respondermos de uma forma efectiva a 

eventuais perturbações do equilíbrio, o sistema de controlo postural possui 

certos mecanismos para lidarmos com essas perturbações da melhor forma. 

 As reacções posturais compensatórias dependem do uso da informação 

sensorial (visual, vestibular e somatosensorial) para detectar perturbações 

inesperadas do equilíbrio (Maki & Fernie, 1996). Segundo os mesmos autores, 

as primeiras reacções compensatórias ocorrem automaticamente, ao gerar 

torque muscular ao nível da articulação tíbio-társica e/ou da articulação da 

anca no sentido de reposicionar o centro de gravidade para uma posição acima 

da base de suporte. Ocorrem também frequentemente, no início da 

perturbação e de uma forma automática e rápida, movimentos dos pés e/ou 

mãos, no sentido de evitar a própria queda. 
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 De acordo com Woollacott (1996), os ajustes posturais poderão ser 

reactivos ou antecipatórios. 

 Para Spirduso et al (2005), o controlo postural antecipatório é um termo 

muitas vezes usado para descrever acções que possam ser planeadas com 

antecedência (como por exemplo evitar obstáculos que se encontrem no nosso 

caminho enquanto se caminha, abrir uma porta que se suponha pesada, ou 

adaptar o nosso padrão de marcha enquanto nos movemos entre diferentes 

tipos de superfícies). O controlo postural reactivo é um termo usado para 

descrever situações que não possam ser planeadas com antecedência 

relativamente à acção requerida. O controlo postural reactivo torna-se 

necessário quando temos necessidade de responder de uma forma rápida a 

um evento inesperado tal como tropeçar num objecto ou sofrer um empurrão 

numa multidão. 

 Segundo Horak (2006), existem pelo menos três estratégias diferentes 

que são usualmente utilizadas pelo sistema de controlo postural para recuperar 

o equilíbrio em resposta a eventuais perturbações que ocorram nos planos 

sagital e frontal: estratégia do tornozelo, estratégia da anca e estratégia do 

passo. Para o autor, as duas primeiras estratégias mantêm os pés no mesmo 

sítio enquanto que na última é realizada uma mudança da base de suporte 

através de um passo. 

 Estas três estratégias posturais de recuperação do equilíbrio são usadas 

em função da velocidade da perturbação (Lord et al., 2001). 

 A estratégia do tornozelo (“ankle strategy”), tida como a resposta 

postural mais comum no que concerne às perturbações que ocorrem quando o 

indivíduo se encontra parado e de pé, descreve a reacção através da qual o 

sujeito se inclina para a frente através da articulação tíbio-társica em resposta a 

pequenas translações ocorridas no plano sagital da superfície de suporte, 

enquanto que a estratégia da anca (“hip strategy”) envolve uma inclinação do 

tronco para a frente tendo como eixo a articulação da anca. Esta estratégia é 

utilizada em resposta a perturbações maiores do que as referidas para a 

estratégia do tornozelo. Uma terceira estratégia é referida como a estratégia do 
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passo (“stepping strategy”), sendo utilizada quando as outras duas falham em 

compensar as perturbações mais violentas e rápidas (Lord et al., 2001). 

 O equilíbrio constitui-se então como uma complexa integração 

automática de vários sistemas corporais. Com a idade e a inactividade, a 

integração destes processos inconscientes poderá sofrer decréscimos (Skelton, 

2001).  

 Segundo o American College of Sports Medicine (1998), vários estudos 

mostram-nos que a estabilidade postural sofre um declínio com a idade. 

 De acordo com Maki & Fernie (1996), o controlo postural deteriora-se 

com a idade, sendo que essa mesma deterioração tende a ser maior em 

indivíduos que caem. 

 Para Shupert & Horak (1999), vários estudos relativos ao controlo 

postural demonstram declínios na estabilidade com a idade. Mudanças nos 

limiares sensoriais, lentidão das funções do sistema nervoso central e deficits 

biomecânicos, como por exemplo a diminuição dos níveis de força muscular ao 

nível do trem inferior, são alguns exemplos disso mesmo. Apesar disso, alguns 

sujeitos idosos apresentam um controlo do equilíbrio comparável ao de sujeitos 

novos e saudáveis, o que sugere que o declínio da estabilidade postural devido 

à degeneração, relacionada com a idade por si só, dos sistemas músculo-

esquelético, neuromuscular e sensorial poderá ser relativamente pequeno. 

 Deste modo, continuam os autores, os declínios na estabilidade postural 

observados com a idade, poderá ser explicado pela maior probabilidade do 

sujeito idoso de desenvolver patologias que poderão acelerar a degeneração 

dos sistemas acima referidos (conforme fig. 2). 
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Fig. 2 – O efeito de múltiplas patologias na estabilidade postural em função da idade. A área a cinzento 

constitui-se como o limiar de queda (adaptado de Shupert & Horak, 1999). 
 

 

 Como podemos observar, o efeito da idade por si só na estabilidade 

postural é pequeno (representado pela linha contínua). As linhas a tracejado 

representam o efeito de patologias (representadas em numeração românica) 

para 2 indivíduos, originando diferentes velocidades de deterioração da 

estabilidade postural. Deste modo, os efeitos degenerativos de patologias 

conjuntamente com os da idade, levam os indivíduos a atingir o limiar de queda 

em idades mais precoces. 

 Estes resultados sugerem que as patologias que afectam o equilíbrio 

são relativamente comuns nesta faixa etária, sendo que os respectivos 

decrementos nesta capacidade poderão estar mais relacionados com efeitos 

patológicos do que com a idade por si só (Shupert & Horak, 1999). 

 Os autores concluem afirmando que toda e qualquer estratégia de 

intervenção para prevenir quedas terá de ter em consideração os deficits 

específicos do controlo postural de cada indivíduo. O facto de as intervenções 

bem sucedidas terem incluído exercícios de desenvolvimento do equilíbrio e da 

força reforça esta mesma ideia. 

 Relativamente aos sistemas sensoriais do controlo postural, são várias 

as alterações que ocorrem em consequência da idade ou de eventuais efeitos 

patológicos associados. 
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 Segundo Woollacott (1996), estudos sobre as mudanças no sistema 

vestibular no indivíduo idoso indicam haver uma redução de cerca de 40% nas 

células cilíadas localizadas nos canais semicirculares, sácula e utrículo, bem 

como uma redução semelhante nas fibras mielinizadas do nervo vestibular. 

Para Rosenhall (1973) citado por Carter et al. (2001), indivíduos acima dos 70 

anos de idade apresentam menos 40% de células sensoriais nos otólitos do 

que adultos jovens. Apesar disso há autores como Lord et al. (2001) que 

referem que apesar de um aparente declínio na funcionalidade do sistema 

vestibular, não há estudos documentados acerca de eventuais associações 

entre uma deficiente função vestibular e instabilidade ou quedas observadas 

em sujeitos idosos. Para os autores, os testes que actualmente temos ao nosso 

dispor aparentam ter dificuldade no que concerne à detecção de deficits subtis 

na função vestibular, particularmente no funcionamento otolítico. Disfunções 

vestibulares atribuídas aos efeitos do uso de certos medicamentos são também 

referidas por Skelton & Dinan (1999). 

 É sabido que a visão periférica se deteriora com a idade (Sekuler & 

Hutman, 1980, citado por Carter et al., 2001). Segundo Lord et al. (2001), 

vários investigadores concluíram que várias funções visuais como a acuidade 

visual, sensibilidade ao contraste, adaptação ao escuro ou percepção da 

profundidade apresentam um declínio significativo com a idade, especialmente 

após os 40 anos de idade. Para Spirduso et al. (2005), as mais comuns 

alterações relacionadas com a idade na componente periférica da visão 

incluem uma reduzida acuidade visual, reduzida sensibilidade ao contraste, 

reduzida percepção da profundidade, bem como um estreitamento do campo 

visual. Doenças relacionadas com o processo de envelhecimento tais como 

cataratas, glaucoma e degeneração macular poderão também contribuir para a 

degeneração do sistema visual. 

 A sensibilidade vibratória cutânea e a sensibilidade da posição das 

articulações estão também significativamente diminuídas do idoso (Skinner et 

al., 1984, citado por Carter et al., 2001). Com o avançar dos anos, há um 

declínio da sensibilidade dos receptores cutâneos a diferentes níveis de toque 

e de pressão, bem como ao nível da inervação desses mesmos receptores. 
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Declínios relacionados com o processo de envelhecimento no número e na 

sensibilidade dos receptores musculares e articulares poderão também ser 

responsáveis por um menos efectivo conhecimento da posição dos vários 

segmentos corporais, particularmente quando o corpo se encontra em 

movimento (Spirduso et al., 2005). Os limiares de sensação cutânea e 

proprioceptiva, particularmente nas extremidades inferiores, aumentam com a 

idade, reduzindo a percepção de vibração ao nível da articulação tíbio-társica. 

Sendo esta articulação uma fonte importante de receptores que controlam a 

postura, esta diminuição poderá diminuir o controlo do equilíbrio 

consideravelmente (Daley & Spinks, 2000). Relativamente ao papel da função 

sensorial em perturbações externas, de acordo Shupert & Horak (1999), um 

indivíduo com uma função sensorial deficiente poderá ter dificuldades em 

detectar eventuais perturbações do equilíbrio, resultando em respostas 

posturais atrasadas para eventualmente evitar a queda.  

 Além das alterações sensoriais, o processo de envelhecimento causa 

também mudanças estruturais e funcionais no sistema neuromuscular (Júnior & 

Barela, 2006). Estas mudanças estruturais provocam, basicamente, uma 

diminuição dos níveis de força e um aumento no tempo para a produção de 

força máxima como o avanço da idade (Júnior & Barela, 2006). Alterações 

relacionadas com a idade observadas no sistema motor incluem a perda de 

motoneurónios no córtex motor e noutras áreas do sistema motor, um declínio 

em neurotransmissores importantes como a dopamina e um significativo 

declínio na velocidade de condução nervosa (Spirduso et al., 2005). De acordo 

com Kannus et al. (2000), a massa muscular e a respectiva função são 

importantes para a estabilidade e o equilíbrio, pensando-se também ter a 

capacidade de dar alguma protecção à cabeça do fémur ao atenuar as forças 

de impacto na anca decorrentes de uma queda lateral em indivíduos idosos, 

sendo vários os estudos que demonstram um declínio da massa e força 

muscular no sujeito idoso, constatando-se geralmente uma diminuição de cerca 

de 30 a 50% entre os 30 e os 80 anos de idade (Carter et al., 2001). 

 Além das alterações sensoriais e motoras verificadas com o avanço da 

idade, alterações no sistema nervoso tais como – a diminuição na velocidade 
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de transmissão do impulso nervoso nos neurónios sensoriais e motores; a 

perda significativa de neurónios, dendrites e redução no número de 

ramificações nervosas que prejudicam a comunicação entre as células 

nervosas; a diminuição do metabolismo cerebral; a redução da perfusão 

cerebral e alteração no metabolismo dos neurotransmissores – poderiam estar 

a interferir no desempenho do sistema de controlo postural (Júnior & Barela, 

2006). 

 Segundo Júnior & Barela (2006), os problemas enfrentados pelos idosos 

durante o controlo postural estariam associados a alterações no 

relacionamento entre informação sensorial e acção motora. Mais 

especificamente, o problema dos idosos seria integrar as informações 

sensoriais, utilizando as mais relevantes para determinado contexto, e usar 

estas informações para, de forma rápida e eficaz, gerar acções motoras 

necessárias para a manutenção do equilíbrio e orientação posturais. Para 

Spirduso et al. (2005), os idosos apresentam um maior tempo de reacção 

comparado ao dos adultos e este tempo de reacção tem um aumento muito 

maior quando a tarefa envolve um maior processamento de informação. 

Segundo os autores, medidas cronométricas (medidas do tempo de reacção 

simples e de escolha, tempo de movimento e tempo de resposta) usadas para 

quantificar o tempo necessário para planear e executar acções, revelaram que 

os declínios mais significativos relacionados com a idade se encontram na fase 

de planeamento da acção, isto é, o tempo requerido para processar a 

informação sensorial e formular uma resposta motora apropriada. Apesar disso, 

segundo Júnior & Barela (2006), poucos são os estudos que directamente 

tiveram como objectivo verificar como ocorre a relação entre informação 

sensorial e acção motora em idosos. 

 Uma consequência importante destas alterações relacionadas com o 

processo de envelhecimento reflecte-se numa diminuição da capacidade dos 

idosos responderem às perturbações do equilíbrio impostas pelo ambiente 

onde se inserem. Segundo Maki & McIlroy (2006), os idosos poderão 

apresentar um risco de queda elevado se não conseguirem executar reacções 

de mudança da sua base de suporte, como consequência da deterioração 
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relacionada com a idade nos sistemas neural, sensorial e/ou músculo-

esquelético. 

 Como vimos anteriormente, e de acordo com Maki & McIlroy (2006), 

numa perturbação do equilíbrio podemos desacelerar o movimento do centro 

de massa através de uma rápida geração de torque muscular ao nível das 

articulações tíbio-társica, anca, ou outras. Apesar disso, se nos encontramos 

prestes a cair, poderá ser necessário mudar a base de suporte, dando um 

passo ou agarrando-nos a um objecto para nos suportarmos e evitarmos uma 

queda. Em termos biomecânicos, estas reacções fornecem-nos um maior grau 

de estabilização, comparativamente às reacções nas quais a base de suporte 

não muda. De acordo com os autores, os idosos apresentam uma tendência 

maior para recorrer à estratégia do passo ao invés da estratégia do tornozelo 

ou da estratégia da anca. 

 Para Maki & Fernie (1996) as reacções compensatórias tendem a ser 

mais lentas e a demonstrar sequências inapropriadas de activação muscular, 

resultando num aumento da instabilidade postural e num decréscimo da 

capacidade de recuperação do equilíbrio sem necessitar de dar um passo ou 

agarrar-se a um objecto que esteja ao seu alcance, sendo que a perda de 

estabilidade parece ser mais pronunciada na direcção lateral. Para os autores, 

os idosos apresentam uma tendência para dar múltiplos passos para recuperar 

o seu equilíbrio após uma perturbação, sendo que os últimos passos parecem 

ser direccionados no sentido de recuperar a estabilidade lateral.  

 Estudos das respostas efectuadas após perturbações no plano 

anteroposterior mostraram que os idosos têm tendência para dar um passo 

para recuperar o equilíbrio a níveis mais baixos de instabilidade 

comparativamente a adultos jovens, apresentando frequentemente dificuldades 

em executar uma reacção efectiva através da estratégia do passo, evidenciada 

por uma maior tendência para dar múltiplos passos, iniciar reacções ao nível 

dos membros superiores ou frequentemente não conseguirem recuperar o 

equilíbrio (Maki & McIlroy, 2006). Segundos os mesmos autores, os idosos 

apresentam ainda, frequentemente, dificuldades em controlar a estabilidade 
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lateral durante as reacções que fazem uso da estratégia do passo, o que 

poderá aumentar o risco de cair lateralmente e sofrer uma fractura da anca. 

 Outro problema enfrentado pelos idosos neste contexto é referido por 

Skelton & Dinan (1999), segundo os quais, frequentemente, e de forma a 

manter o equilíbrio e evitar uma potencial queda, os idosos dedicam uma maior 

proporção da sua atenção nesse acto, resultando num esforço fatigante para 

esta função cognitiva. Estes autores dão o exemplo do fenómeno do “parar de 

andar quando fala” como um reflexo desta dificuldade. 
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Deterioração da marcha 

 

 

 

 Andar é uma actividade que usa as extremidades inferiores para levar o 

corpo de uma localização para outra. Os membros inferiores e superiores 

realizam repetitivamente uma série de movimentos que simultaneamente 

mantêm uma postura bípede estável como permitem a progressão anterior 

(Perry, 1996). Segundo Spirduso et al. (2005), a capacidade de nos movermos 

com sucesso em diversos contextos ambientais que impõem diferentes 

exigências temporais ou espaciais requer um padrão de passada flexível e 

adaptável. 

 A marcha, no contexto do nosso trabalho, refere-se ao movimento do 

corpo de um ponto para outro, durante o qual se verifica uma alternância 

sucessiva e repetitiva na localização dos pés (base de sustentação) e onde 

podemos também observar o movimento do centro de massa (CM) de todo o 

corpo ao longo de um trajectória horizontal, numa determinada direcção e a 

uma determinada velocidade (Barker & Jones, 1996, citado por Oliveira, 1996), 

que visa essencialmente o transporte seguro e eficiente do indivíduo (Winter, 

1991, citado por Oliveira, 1996). 

 Devido ao acto de andar ser cíclico, os autores que o estudam fazem-no 

tendo como referência o ciclo da marcha. Segundo Oliveira (1996), o ciclo da 

marcha pode ser definido como o intervalo compreendido entre dois apoios 

sucessivos do calcanhar do mesmo pé no solo. Pode também ser definido 

como o intervalo compreendido entre os dois momentos sucessivos em que o 

pé perde o contacto com o solo. Um ciclo de marcha contém dois passos. O 

passo pode ser definido como a parte do ciclo de marcha compreendida entre o 

instante em que um pé entra em contacto com o solo (ou o instante em que 

esse pé perde o contacto com o solo) e o instante em que o outro pé entra em 

contacto com o solo (ou o instante em que esse pé perde o contacto com o 

solo) (Oliveira, 1996). Para Spirduso et al. (2005) o ciclo da marcha é composto 

por duas fases: fase de apoio e a fase de oscilação. A fase de apoio é a parte 
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do ciclo de marcha em que um ou dois pés estão em contacto com o solo. 

Contém o choque do calcanhar e a elevação do hálux. A fase de oscilação é a 

parte do ciclo de marcha em que o pé não está em contacto com o solo. Está 

contida entre a elevação do hálux e o choque do calcanhar (Oliveira, 1996). 

 De acordo com a literatura, são várias as alterações relacionadas com  

idade na marcha. Para Lord et al (2001), estas alterações estão associadas 

com declínios na função sensorial e da força muscular, dando origem a 

instabilidade postural e a quedas. 

 Segundo Spirduso et al. (2005), a alteração mais significativa verifica-se 

ao nível da velocidade da marcha. De acordo com os autores, até idosos 

saudáveis sem um historial de quedas caminham a uma velocidade que, em 

média, é 20% mais lenta do que a velocidade observada em adultos jovens, 

sendo essa diminuição da velocidade atribuída largamente à diminuição do 

comprimento da passada. Para os autores, a diminuição do comprimento da 

passada apresenta importantes consequências negativas para outros aspectos 

da marcha tais como uma redução do movimento dos membros superiores, 

reduzida rotação ao nível das articulações da anca, joelho e tíbio-társica, um 

aumento do tempo da fase de duplo apoio (parte do ciclo da marcha em que os 

dois pés estão em contacto simultâneo com o solo) e uma diminuição da 

elevação do calcanhar. Com o decorrer do tempo, estas alterações irão 

aumentar o risco de os idosos sofrerem quedas, particularmente em situações 

que exijam movimentos rápidos (tal como atravessar uma passadeira antes do 

sinal vermelho), bem como situações em que há necessidade de evitar 

eventuais obstáculos e que requeiram deste modo, rápidas modificações do 

ciclo de marcha (Spirduso et al., 2005). 

 Para Daley & Spinks (2000), observa-se nos idosos um aumento do 

tempo gasto na fase de apoio e uma diminuição significativa do tempo gasto na 

fase de oscilação. Para os autores, a menor velocidade da passada é causada 

por um prolongamento da fase de apoio, mais especificamente da fase de 

duplo apoio, pensando-se que estas alterações sejam uma estratégia realizada 

no sentido de obter uma maior estabilidade postural à custa de uma redução da 

eficiência cinética. 
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 Numa comparação entre idosos em elevado risco de queda e idosos 

saudáveis, Wagenaar et al. (2003) referem que, o foco de uma avaliação no 

que diz respeito a este factor de risco de queda em particular, tem que ver com 

a velocidade da passada, o comprimento do ciclo de marcha e a frequência de 

passada. De acordo com o autor, e após uma exaustiva revisão da literatura 

específica, os idosos em risco de queda caminham a uma velocidade menor, 

com padrões de passada mais curtos e maior cadência comparativamente a 

idosos saudáveis. 

 Para Spirduso et al. (2005), um padrão de marcha normal requer uma 

adequada amplitude articular, apropriado “timing” de activação muscular ao 

longo do ciclo da marcha, força muscular suficiente para responder às 

solicitações de cada fase do ciclo da marcha, bem como correctos “inputs” 

sensoriais dos sistemas visual, somatosensorial e vestibular. Para os autores, 

declínios na força muscular, particularmente nos grupos musculares dos 

membros inferiores, afectam negativamente a qualidade do padrão de marcha. 

 Um aspecto interessante é o facto de, em alguns casos, estas alterações 

poderem estar relacionadas com o medo de cair. Segundo Lord et al. (2001), 

vários estudos sugerem que as alterações da locomoção observadas em 

sujeitos idosos poderão ser adaptações estabilizantes relacionadas com o 

medo de cair. Apesar disso, a interacção entre o medo de cair, alterações da 

locomoção e as quedas tornam difíceis de estabelecer qualquer tipo de relação 

causa-efeito. 
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Deterioração da força muscular 
 

 

 

 Como vimos anteriormente, a deterioração da força muscular apresenta-

se como um forte factor de risco de queda nos idosos. 

 Segundo Spirduso et al (2005), a força muscular poderá ser definida 

como a quantidade de força que um músculo ou grupos musculares 

consegue/m produzir numa contracção máxima única. Para Knuttgen & 

Kraemer (1987), citados por Harman (2000), força muscular é a força máxima 

que um músculo ou grupo muscular consegue gerar a uma determinada 

velocidade. 

 Das várias alterações fisiológicas induzidas pelo envelhecimento e/ou 

inactividade física, as alterações sobre o sistema muscular esquelético 

revelam-se de especial importância. Para além da sua relação com a 

mobilidade, funcionalidade e autonomia, a força tem igualmente um papel 

preponderante da diminuição do risco de quedas e, consequentemente, de 

fracturas facilitadas pela maior desmineralização óssea típica do idoso 

(Carvalho et al., 2004a). 

 Para Harman (2000), as actividades do dia a dia requerem que os idosos 

exerçam força rapidamente, sendo que uma diminuição desta capacidade 

poderá afectar a capacidade dos idosos executarem de uma forma segura 

actividades com subir escadas ou até mesmo caminhar  

 Para Spirduso et al. (2005), adequados níveis de força muscular, 

sobretudo ao nível das manifestações da força rápida nos membros inferiores, 

poderão prevenir uma queda ao permitir a correcção de perdas momentâneas 

do equilíbrio a tempo de prevenir eventos catastróficos de quedas, sendo que, 

para além disso, a força muscular dos membros superiores poderá ser 

importante na redução ou absorção do impacto de uma queda no solo ou na 

estabilização das articulações durante uma queda. As perdas substanciais de 

força muscular nos idosos, principalmente ao nível dos membros inferiores, não 

apresentam apenas alterações na locomoção, com também estão associadas 
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com um aumento do risco de queda (Lord et al., 2001; Tinetti & Speechley, 

1989). 

 A redução da massa e da força muscular decorrentes do envelhecimento 

são dos aspectos mais frequentemente referidos na literatura (Carvalho et al., 

2004b). De acordo com estes autores, e referindo-se particularmente aos 

músculos extensores e flexores do joelho, os mesmos desempenham um papel 

determinante na estabilidade corporal e na locomoção. O seu uso na marcha 

lenta e rápida, na subida de degraus e no movimento de levantar da cadeira 

tem sido bem documentado em estudos cinemáticos, de electromiografia e de 

análise cinética (Carvalho et al., 2004b). 

 De acordo com Reeves et al. (2006), o processo de envelhecimento é 

caracterizado pela perda de massa muscular, vulgarmente conhecido como 

sarcopenia, e um progressivo declínio da força muscular que acelera a partir da 

sexta década de vida. Para Spirduso et al (2005), o fenómeno da sarcopenia 

reduz o tamanho da massa muscular que se contrai, reduzindo desta forma a 

força muscular. A sarcopenia traduz a perda da quantidade e da qualidade 

muscular associada ao processo de envelhecimento independentemente da 

ocorrência de doenças (Roubenoff & Hughes, 2000). 

 Segundo Harman (2000), depois dos 30 anos de idade há uma 

diminuição na densidade muscular com uma diminuição da área de secção 

transversal dos músculos e com aumento da gordura intramuscular. Apesar 

disso, segundo o autor, a atrofia muscular observada com a idade parece ser 

resultante da inactividade física e uma gradual e selectiva desnervação das 

fibras musculares, particularmente das fibras de tipo II. Deste modo, os idosos 

tendem a possuir uma menor massa muscular e uma alta proporção de fibras 

do tipo I. 

 A diminuição da massa muscular tem como consequência a diminuição 

da força muscular (Harman, 2000). 

 Segundo Daley & Spinks (2000), a força e a massa muscular 

apresentam declínios de cerca de 30 a 50% entre os 30 e os 80 anos, sendo a 

perda de massa muscular a principal responsável pela diminuição da força 

muscular. Para os autores, a perda do tecido muscular é devido a uma 
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diminuição do número de fibras musculares e a uma atrofia das fibras 

musculares de tipo II, podendo ser observável uma redução de cerca de 26% 

no tamanho deste tipo de fibras entre os 20 e os 80 anos de idade. Apesar 

disso, o factor mais importante na atrofia muscular nos idosos refere-se à 

redução no número de fibras musculares do tipo II e não ao tamanho da área 

da fibra (Daley & Spinks, 2000). De acordo com o American College of Sports 

Medicine (1998), estas alterações tendem a ser mais pronunciadas no sexo 

feminino. 

 Para Spirduso et al. (2005), entre as alterações relacionadas com o 

processo de envelhecimento podemos destacar as mudanças nas 

características das fibras musculares (diminuição no número de fibras 

musculares do tipo I e II, diminuição no tamanho das fibras do tipo II), 

mudanças no sistema nervoso (com perdas de cerca de 1% no número total de 

unidades motoras por ano, começando na terceira década de vida e 

aumentando esta taxa após os 60 anos de idade) e a redução no número de 

capilares por fibra muscular. Apesar disso, os declínios na massa muscular são 

significativamente menores nos indivíduos que apresentam correctos regimes 

alimentares em conjunto com a prática de exercício físico regular, 

particularmente no que se refere ao treino da força (Spirduso et al., 2005). 

 Assim, com base no anteriormente exposto, podemos sumariar que a 

função muscular, particularmente dos membros inferiores, assume-se como 

fundamental quando nos referimos às quedas em idosos, particularmente no 

que se refere à estabilidade postural. De facto, a capacidade do equilíbrio apela 

a uma boa função muscular. A execução de respostas apropriadas é uma das 

componentes do controlo postural, sendo que esta execução de respostas 

apela ao sistema motor, sendo responsável por gerar actividade muscular 

apropriada para a busca/manutenção do equilíbrio e orientação posturais 

desejadas. Mudanças observadas na função muscular dos idosos tendo como 

consequência uma diminuição dos níveis de força e um aumento no tempo 

para a produção de força máxima como o avanço da idade poderão 

comprometer a geração de força muscular suficiente para evitar uma queda. 

Deste modo, para além de se assumir como importante na mobilidade, 
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funcionalidade e autonomia, a função muscular assume-se fundamental para o 

equilíbrio, particularmente quando os idosos necessitam de responder a 

eventuais perturbações do equilíbrio que surjam, impostas pelo ambiente onde 

se inserem. Como vimos anteriormente existem três estratégias utilizadas 

nesse sentido, sendo que no caso dos idosos, a estratégia do passo assume-

se como a mais utilizada pelos idosos, mesmo em perturbações mais 

pequenas, ao invés das outras duas. Em termos biomecânicos, apesar de 

estas reacções nos fornecerem um maior grau de estabilização, 

comparativamente às reacções nas quais a base de suporte não muda, apelam 

a uma maior produção de força muscular, produção essa que poderá estar 

diminuída, como atrás pudemos constatar. Assim, os idosos poderão 

apresentar um risco de queda elevado se não conseguirem executar reacções 

de mudança da sua base de suporte com rapidez e estabilidade suficientes. 

Pensa-se também que uma boa musculatura ao nível dos membros inferiores 

poderá ter a capacidade de dar alguma protecção à cabeça do fémur ao 

atenuar as forças de impacto na anca decorrentes de uma queda lateral. 

Finalmente, tal como reportado anteriormente, a força muscular é também 

fundamental no desempenho da marcha. 

 Convém ainda salientar que estão bem documentados os efeitos 

benéficos do treino da força na diminuição da massa óssea observada com a 

idade (Conroy & Earle, 2000), pelo que a força muscular poderá também 

assumir um papel importante na minimização das consequências de uma 

queda, ao promover uma diminuição da perda da massa óssea observada com 

a idade, tornando a estrutura óssea mais resistente a impactos externos. 
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2.2.2. Estratégias de intervenção 

 

  

 

 Como vimos anteriormente, e de acordo com Lord et al. (2001), a 

identificação dos factores de risco será o primeiro passo na prevenção da 

queda, sendo de seguida necessário estabelecer quais os que serão 

potencialmente modificáveis, no sentido de planear, implementar e avaliar 

estratégias de intervenção relevantes e apropriadas. 

 De acordo com Rubenstein (2006), a prevenção de queda tem sido uma 

área de investigação activa nos últimos 10 a 15 anos, sendo vários os 

programas implementados neste sentido. Também Vu et al (2006) vão nesse 

sentido afirmando que são vários os estudos que identificaram intervenções 

preventivas que são efectivas em reduzir a incidência de quedas em idosos 

independentes. 

 As intervenções de prevenção de quedas baseiam-se em informações 

oriundas de estudos epidemiológicos de cariz retrospectivo e prospectivo, 

tendo os mesmos documentado a frequência e as circunstâncias das quedas, 

bem como identificado factores de risco de quedas em diferentes tipos de 

populações (Campbell & Robertson, 2006). 

 Deste modo, e após termos feito uma análise relativamente exaustiva 

dos factores de risco de queda em idosos, iremos então abordar algumas 

estratégias de intervenção, presentes na literatura específica, no sentido da 

prevenção da queda. De facto, são várias as intervenções nesse sentido 

descritas na literatura. Nesta análise chamamos a atenção para o facto de 

existir uma panóplia de intervenções, variando, quer o tipo de intervenções, 

quer o tipo de população à qual se destinam. 

 Relativamente ao tipo de intervenções de prevenção de queda, e de 

acordo com Kannus et al. (2005), existem duas abordagens diferentes: uma 

estratégia única de intervenção (“single-intervention strategy”), como por 

exemplo a prescrição de exercício ou a remoção da administração de 

medicação psicotrópica; ou programas preventivos multifactoriais, incluindo 
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simultaneamente a avaliação e a redução de múltiplos factores de risco que o 

indivíduo possa apresentar, quer intrínsecos, quer extrínsecos. 

 Quanto ao tipo de população ao qual estas intervenções se destinam, as 

categorias mais comuns encontradas na literatura foram: idosos 

independentes, ou seja, idosos que não se encontram a morar em qualquer 

tipo de instituição; idosos institucionalizados, ou seja, idosos que residem de 

uma forma permanente em qualquer tipo de instituição; idosos Hospitalizados, 

ou seja, idosos que se encontram internados em instituições hospitalares. 

 Tal como referimos anteriormente, apenas as intervenções tendo como 

objecto os idosos que não se encontram a morar em qualquer tipo de 

instituição (idosos independentes) irão ser alvo da nossa análise. Ainda assim, 

e segundo Vu et al. (2006), o facto de as estratégias de prevenção de queda 

aplicadas com sucesso em idosos independentes terem frequentemente 

falhado em mostrar resultados similares em idosos institucionalizados, bem 

como a disparidade ao nível de incidência de quedas e tipos de lesões, 

sugerem que estes dois tipos de populações diferem entre si no que diz 

respeito ao fenómeno de queda. Os mesmos autores vão mais longe, 

afirmando que as diferenças mais significativas entre os dois grupos são uma 

maior taxa de incidência de doenças de foros diversos, uma maior tendência 

para a inactividade física e uma menor capacidade funcional por parte dos 

idosos institucionalizados. 

 Relativamente às estratégias únicas de intervenção, as que nos 

parecem ter mais expressão na literatura são as que têm como base as 

seguintes abordagens: Exercício; Modificação ambiental; Medicação; 

Programas Educacionais/Comportamentais. 

 Segundo Chang et al. (2004), as abordagens tendo como base o 

exercício incluem a prescrição de actividades mais gerais (tais como andar, 

ciclismo, movimentos aeróbios e outros exercícios de desenvolvimento da 

resistência) ou a prescrição de actividades mais específicas direccionadas para 

o desenvolvimento do equilíbrio, da marcha ou da força muscular. No próximo 

capítulo iremos tratar estas abordagens de uma forma mais exaustiva. 
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 A modificação ambiental é vista por muitos como uma atractiva 

estratégia de prevenção de queda (Lord et al., 2001). Estas modificações são 

operadas sobretudo nas casas onde os idosos residem já que, segundo Lord et 

al. (2001), as casas de muitos idosos apresentam vários perigos, muitos dos 

quais poderão ser objecto de modificação. Para os autores, a correcção e/ou 

remoção destes perigos é uma forma de intervenção que poderá ser 

relativamente barata. Para Vu et al. (2006), factores específicos que foram 

identificados como associados com as quedas incluem tapetes, fios eléctricos 

desprendidos, chão molhado, desníveis entre superfícies, altura imprópria da 

mobília e baixa luminosidade. Muitos dos programas de modificação ambiental 

incluem uma visita a casa por um profissional, que verifica a existência de 

eventuais perigos como baixa luminosidade ou tapetes ou alcatifas 

escorregadias e recomenda modificações a serem efectuadas no sentido de 

atenuar ou remover estes mesmos perigos, sendo que outros programas 

consistem na formulação de recomendações para serem implementadas pelos 

idosos nas suas próprias casas (Chang et al., 2004). 

 De acordo com a American Geriatrics Society, British Geriatrics Society 

& American Academy of Orthopaedic Surgeons (2001), para todo o tipo de 

populações idosas há uma associação consistente entre o uso de medicação 

psicotrópica e as quedas. Para este painel, idosos com um historial de queda 

deverão ser alvo de uma revisão da medicação prescrita no sentido de alterar, 

ou se possível parar, a ingestão da medicação anteriormente citada, sendo que 

uma particular atenção deverá ser dada aos idosos que estejam a tomar quatro 

ou mais medicamentos e àqueles a quem foi prescrito medicação psicotrópica. 

Segundo Lord et al. (2001), várias estratégias poderão ser usadas no sentido 

de intervir no uso de medicação por parte dos idosos com o objectivo de 

diminuir o risco de queda, nomeadamente, diminuir o número total de 

medicamentos tomados, avaliar cuidadosamente os riscos e os benefícios de 

cada medicamento, escolher medicação que possua menos acção ao nível do 

sistema nervoso central e que não produza hipotensão postural e reduzir as 

doses para o mínimo possível. Apesar disso, continuam os autores, a redução 
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da medicação é relativamente difícil pelo que se constitui como um verdadeiro 

desafio. 

 As intervenções educacionais/comportamentais poderão incluir a 

distribuição de posters ou panfletos no sentido de sensibilizar os idosos para a 

problemática do fenómeno das quedas, assim como intervenções mais 

intensivas como o aconselhamento individual por parte de profissionais 

especializados no sentido de alertar os idosos acerca dos factores de risco de 

queda (Chang et al., 2004). Para a American Geriatrics Society, British 

Geriatrics Society & American Academy of Orthopaedic Surgeons (2001), 

apesar de os estudos tendo como base as intervenções de cariz multifactorial 

que incluíram programas educacionais/comportamentais terem demonstrado 

benefícios no que diz respeito à prevenção de queda, quando usados como 

uma intervenção isolada (estratégia única de intervenção), estes programas 

não reduziram as taxas de incidência de quedas não devendo deste modo 

serem realizados de uma forma isolada. 

 Actualmente, a prevenção da queda requer não apenas a identificação 

dos idosos que se encontram em maior risco de queda como também a 

prescrição dos programas mais efectivos para aqueles que mais possam 

beneficiar dos mesmos. Deste modo, prescrever o tratamento adequado requer 

uma compreensão dos processos que levaram à queda, e um conhecimento 

dos factores de risco que poderão ser modificáveis (A. John Campbell & 

Robertson, 2006). 

 Para Hill & Schwarz (2004), devido ao facto de as quedas serem 

frequentemente o resultado da combinação de múltiplos factores de risco, 

intervenções que se constituam por múltiplos componentes apresentam mais 

probabilidades de serem eficazes do que intervenções com apenas um único 

componente. 

 De acordo com Rubenstein (2006), nas abordagens de prevenção de 

queda que se mostraram ser mais efectivas incluem-se uma avaliação 

multidimensional dos factores de risco de queda associada com intervenções 

no sentido de os minimizar, programas tendo como base o exercício (que 

deverá por sua vez incluir as componentes do equilíbrio, força e resistência) e 
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modificações ambientais (após uma prévia avaliação de eventuais 

características do ambiente que se constituam como potenciadoras de uma 

queda). Intervenções que combinem todas estas abordagens parecem ter os 

melhores resultados (Rubenstein, 2006). 

 Através da análise de 83 estudos relativos à prevenção de queda, sendo 

46 dos quais relativos aos factores de risco e 37 relativos às estratégias de 

prevenção de queda, Moreland et al. (2003) concluíram que para idosos 

independentes, há uma forte evidência no sentido de se optar por intervenções 

compostas por uma avaliação e tratamento multifactorial no que diz respeito 

aos factores de risco. 

 Também Todd & Skelton (2004) vão neste sentido afirmando que, para 

idosos independentes, intervenções multifactoriais constituídas por programas 

de prescrição de exercícios centrados no desenvolvimento do equilíbrio e da 

marcha, aconselhamento sobre o uso apropriado de dispositivos de auxílio 

para a marcha, revisão e modificação de medicação, particularmente 

medicação psicotrópica, tratamento da hipotensão postural, tratamento 

apropriado de doenças ao nível do sistema visual e cardiovascular e 

modificação ambiental no sentido da remoção/atenuação de eventuais perigos, 

constituem-se como a melhor abordagem numa óptica de prevenção de queda 

em sujeitos idosos. 

 Relativamente aos idosos independentes, a American Geriatrics Society, 

British Geriatrics Society & American Academy of Orthopaedic Surgeons (2001) 

recomenda que as melhores intervenções para a prevenção de quedas serão 

as de cariz multifactorial que deverão incluir: treino da marcha e 

aconselhamento sobre o uso apropriado de dispositivos de auxílio para 

caminhar; programas de exercício possuindo o treino do equilíbrio como um 

dos componentes; tratamento da hipotensão postural; modificação ambiental; 

tratamento de problemas cardiovasculares incluindo as arritmias cardíacas. 

 Através da análise de 40 intervenções de prevenção de queda em 

sujeitos idosos, Chang et al. (2004) concluíram que as intervenções mais 

efectivas foram as constituídas por uma avaliação multifactorial do risco de 

queda e posterior intervenção, bem como os programas de exercício aplicados 



 60

de uma forma isolada (estratégia única de intervenção). Apesar disso, 

deveremos olhar para estes resultados com cuidado, visto estes resultados 

nascerem de revisões sistemáticas e meta-análises que não fizeram uma 

distinção clara entre o tipo de população. 

 Deste modo, parece-nos que para o tipo de população à qual este tese 

se dedica, as intervenções multifactoriais parecem ser a melhor solução na 

prevenção de queda. Neste contexto particular atentemos em duas em cujos 

componentes os autores incluíram a prescrição de programas de exercício. 

 Num estudo realizado por Tinetti et al. (1994), foi estudado o efeito de 

uma intervenção múltipla em 301 idosos acima dos 70 anos de idade com os 

seguintes componentes: ajustes na medicação, instruções comportamentais e 

programas de exercício incidindo na marcha e transferência de peso corporal, 

equilíbrio e força muscular. Este programa de exercício em particular, foi 

realizado individualmente pelos próprios sujeitos, 2 vezes por dia tendo cada 

sessão a duração de 15 a 20 minutos durante 3 meses. Os autores obtiveram 

como resultados uma redução na proporção de sujeitos que caíram. Para os 

autores, esta estratégia de intervenção sobre múltiplos factores de risco 

resultou numa significativa redução do risco de queda, podendo esta 

modificação de factores de risco de queda explicar parcialmente a redução do 

risco de queda. 

 Noutro estudo realizado por Casteel et al. (2004) foi aplicada uma 

intervenção multifacetada que incluiu a eliminação de perigos domésticos 

ambientais (factores de risco extrínsecos), gestão de medicação e do uso de 

álcool, desenvolvimento da força muscular dos membros inferiores e do 

equilíbrio e a identificação e tratamento de problemas ao nível da função visual 

e auditiva a uma população de 425 idosos cujas idades variaram entre os 55 e 

os 85 anos. Destes, 319 participaram especificamente nos programas de 

exercício referidos. Segundo os autores, verificou-se uma redução de cerca de 

20% no risco de queda comparativamente aos não participantes, sendo que o 

número de quedas decresceu cerca de 53% durante o ano seguinte à 

intervenção, comparativamente ao declínio de cerca de 21% observado nos 
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não participantes. Os autores concluíram que estes resultados sugeriam que o 

programa foi bem sucedido na redução de quedas entre os idosos. 

 Em jeito de conclusão, citamos Kannus et al. (2005), que afirma que os 

componentes das intervenções multifacetadas variam substancialmente de 

estudo para estudo, incluindo conteúdos como: o treino da força, equilíbrio e da 

marcha; melhoria das transferências de peso corporal e deambulação com ou 

sem ajudas externas; melhorias ao nível do calçado; investigação e tratamento 

de problemas do foro patológico; revisão e ajustamento da medicação (com 

especial incidência para a medicação psicotrópica); testes da função visual 

com eventual encaminhamento para um optometrista ou oftalmologista; 

protectores da anca; programas de educação e aconselhamento acerca da 

prevenção de queda, quer para pacientes, quer para os profissionais que 

trabalhem com este fenómeno; avaliação e eliminação/atenuação dos factores 

de risco extrínsecos. 

 Apesar disso, existem algumas limitações deste tipo de intervenções. 

 Segundo Campbell & Robertson (2006), os custos elevados (quer ao 

nível de tempo, quer ao nível de outros recursos) que tendem a ser maiores do 

que nas intervenções com apenas um único componente, a aderência e 

manutenção da participação ao longo do tempo dos participantes, bem como o 

facto de ser frequentemente muito difícil determinar qual ou quais os 

componentes que efectivamente contribuíram para a diminuição do risco de 

queda, apresentam-se como limitações importantes numa intervenção 

multifactorial de prevenção de queda nos idosos. 

 Também Carter et al (2001) se pronunciam nesse sentido, afirmando 

que as intervenções multifactoriais não permitem aos investigadores 

distinguirem o papel de cada factor de risco modificado, sendo por isso 

impossível de saber quais as partes da intervenção que são efectivas e quais 

não o são. Estes autores referem-se ainda ao facto do tipo de abordagens 

multifactoriais serem difíceis de implementar e de serem extremamente 

dispendiosas. 
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2.2.2.1. O exercício no contexto da prevenção de quedas em 
idosos 

 

 

   

 Segundo a revisão de literatura por nós efectuada, são vários os autores 

e os estudos que se referem à prescrição de programas de exercício como um 

meio eficaz na posterior redução do nº de quedas. O exercício, quer como 

componente único numa intervenção de prevenção de quedas (Barnett et al., 

2003; Suzuki et al., 2004; Weerdesteyn et al., 2006), quer como parte de uma 

intervenção multifactorial (Casteel et al., 2004; Tinetti et al., 1994), parece 

revelar-se eficaz nesse sentido. Encontramos ainda um estudo no qual a 

implementação de um programa de exercício (mais especificamente Tai-Chi) 

não teve efeitos significativamente estatísticos na redução de quedas (Lin et 

al., 2006). 

 Interessa, antes de mais, fazer uma distinção entre os termos exercício e 

actividade física. 

 Segundo Skelton (2001), actividade física descreve qualquer movimento 

corporal que aumente substancialmente o gasto de energia, podendo variar 

entre acções que realizamos no dia a dia (tais como caminhar, jardinagem, etc) 

até actividades de lazer tais como nadar, dançar, ou andar de bicicleta. 

Exercício refere-se a actividades planeadas e estruturadas, onde movimentos 

corporais repetitivos são realizados com o objectivo de manter ou melhorar 

componentes da aptidão física (como acontece no treino da força ou em 

programas prescritos com o objectivo de melhorar o risco cardiovascular ou 

diminuir quedas). Para Caspersen et al. (1985), por actividade física entende-

se qualquer movimento corporal, voluntário, produzido pela musculatura 

esquelética donde resulte gasto energético acima dos níveis de repouso. 

Exercício físico é um conceito que, embora se relacione com a actividade 

física, deve ser entendido como uma expressão de realização de actividade 

física, caracterizado por ter uma estrutura, ser pensado e planeado e poder ser 

repetido com o objectivo de melhorar ou manter os níveis de aptidão física. Por 
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aptidão física entende-se o conjunto de características possuídas ou adquiridas 

por um indivíduo e que estão relacionadas com a capacidade de realizar 

actividade física (Caspersen et al., 1985). 

 Carter et al. (2001), após uma análise de 13 intervenções de prevenção 

de queda que incluíram o exercício como um dos seus componentes, 

concluíram que o exercício é eficaz na modificação dos factores de risco de 

queda intrínsecos, prevenindo deste modo a ocorrência de quedas nos idosos 

  Após uma análise da literatura específica, Todd & Skelton (2004) 

concluem que programas de exercício específicos funcionam melhor dentro de 

um programa de prevenção de queda multifactorial. Apesar disso, continuam 

os autores, existem evidências que o exercício por si só se revela eficaz como 

estratégia de prevenção de queda em sujeitos idosos. 

 Estudos realizados por Wagner et al. (1994) e Judge et al. (1993), 

ambos citados por Guelich (1999), demonstraram que intervenções 

multifactoriais incluindo programas de exercício (incidindo no treino da 

flexibilidade e do equilíbrio) e revisão da medicação diminuíram a incidência 

das quedas em idosos não institucionalizados. No primeiro estudo referido, os 

benefícios da intervenção aplicada diminuíram após o término do tratamento 

(Guelich, 1999). 

 Para Rubenstein (2006), programas de exercício podem claramente 

melhorar a força muscular, a resistência e a mecânica corporal, existindo vários 

estudos que demonstraram uma redução significativa no nº de quedas dadas 

em sujeitos idosos. 

 Para Brown (1999), estratégias de intervenção específicas que incidam 

sobre múltiplos factores de risco oferecem os melhores resultados no que 

concerne às quedas nos idosos. Intervenções de prevenção de queda 

utilizando o exercício como componente único demonstraram igualmente 

eficácia na redução do nº de quedas em sujeitos idosos, especialmente quando 

o componente do equilíbrio é incluído. Para o autor, a duração dos programas 

de exercício que se revelaram efectivos varia entre os 3 e os 6 meses. 

 Deste modo, a literatura parece ser favorável no que diz respeito ao 

papel do exercício na prevenção de queda em sujeitos idosos. Um importante 
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aspecto, e que para nós parece ser determinante, refere-se às dimensões do 

exercício que poderão apresentar os melhores resultados no âmbito de uma 

intervenção de prevenção de queda. 

 Num estudo realizado por Weerdesteyn et al (2006), foi aplicado um 

programa de exercício com a duração de 5 semanas, num total de 10 sessões 

(2 sessões por semana com a duração de uma hora e meia cada) a 113 idosos 

não institucionalizados (grupo experimental com n= 79 e grupo de controlo com 

n= 28) consistindo no treino do equilíbrio e da coordenação integrados num 

circuito de obstáculos que simulava várias situações consideradas perigosas 

no que concerne a uma queda, e que os idosos frequentemente encontram no 

seu dia-a-dia. Adicionalmente o programa incluía também exercícios de 

simulação da marcha em ambientes com muita gente e a prática de técnicas de 

queda. Os resultados foram uma redução de 46% no número de quedas 

comparativamente ao grupo de controlo, tendo os autores chegado à conclusão 

que aquele programa de exercícios foi eficaz em reduzir a incidência de 

quedas. 

 Num estudo realizado por Barnett et al. (2003), a 163 idosos 

independentes acima dos 65 anos (grupo experimental n= 83 e grupo de 

controlo n=80) foi administrado um programa semanal com a duração de 1 

hora durante 12 meses, de exercícios envolvendo o treino do equilíbrio, 

coordenação, resistência e força muscular. Entre os resultados verificou-se 

uma diminuição de cerca de 40% na incidência de quedas relativamente ao 

grupo de controlo, tendo os autores chegado à conclusão que aquele programa 

específico de exercícios reduziu de uma forma efectiva a taxa de quedas 

naqueles idosos. 

 Suzuki et al. (2004), com o objectivo de clarificar os benefícios de um 

programa de prevenção de quedas utilizando o exercício como principal meio 

(um realizado em grupo e outro, complementar e individualizado, realizado em 

casa), em idosos do sexo feminino, com idade superior a 73 anos, 

implementaram um programa de exercícios que incidiram na força muscular do 

trem inferior, equilíbrio e marcha, que posteriormente foi complementado com 

um programa realizado por cada indivíduo em sua casa focado na força 
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muscular dos membros inferiores. Neste estudo participaram 52 sujeitos 

apenas do sexo feminino, sendo 28 do grupo experimental e 24 do grupo de 

controlo. Após 8 meses, a proporção de quedas entre o grupo experimental foi 

de 13,6 % e de 40,9% entre o grupo de controlo. Aos 20 meses, a proporção 

permaneceu inalterada entre o grupo experimental (13,6 %), tendo a proporção 

do nº de quedas aumentado para 54,5 % no grupo de controlo. No total, ao fim 

de 20 meses, o nº de quedas perfez 6 no grupo experimental e de 17 no grupo 

de controlo. Os autores concluíram que um programa de intervenção tendo o 

exercício moderado como principal componente, juntamente com um programa 

de exercício individualizado realizado em casa diminuiu significativamente a 

incidência de quedas, quer a curto prazo, quer a longo prazo, contribuindo 

deste modo para uma melhoria da saúde e da qualidade de vida nos idosos. 

 Um estudo realizado por Day et al. (2002), citado por Hill & Schwarz 

(2004), demonstrou que um programa de exercício de grupo que incorporou o 

treino da flexibilidade, equilíbrio, força muscular, tempo de reacção e 

actividades de marcha demonstrou ser efectivo na redução do nº de quedas 

em sujeitos idosos não institucionalizados. 

 De acordo com Province et al. (1995, citado por Hill & Schwarz, 2004), 

numa revisão de vários estudos que usaram o exercício como meio para 

prevenir quedas (Frailty and Injuries: Cooperative Studies of Intervention 

Techniques), os autores demonstraram que o elemento chave comum a todos 

estes estudos que efectivamente reduziu o nº de quedas foi a inclusão de 

exercícios de treino do equilíbrio. Para Hill & Schwarz (2004), até à data da 

respectiva publicação, ainda não existiam estudos que demonstrassem que o 

treino da força muscular, resistência cardiovascular ou programas de treino da 

marcha realizados de uma forma isolada são efectivos em reduzir o nº de 

quedas. 

 Num estudo realizado por Campbell et al. (1997, citado por Carter et al., 

2001), um programa de exercícios realizados em casa, prescrito por um 

fisioterapeuta e especialmente centrado no treino do equilíbrio e da força 

muscular do trem inferior, 3 vezes por semana, com a duração de 30 minutos 

em cada sessão, demonstrou reduzir significativamente a taxa anual de quedas 
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entre mulheres com idade igual ou superior a 80 anos, comparativamente ao 

grupo de controlo a quem não foi prescrito o referido programa de exercícios. 

Segundo Hill & Schwarz (2004), a segurança é uma consideração chave 

quando nos referimos à capacidade dos idosos em participarem em exercícios 

realizados nas suas próprias casas, particularmente quando são prescritos 

exercícios envolvendo o equilíbrio. 

 Kannus et al (2005) referem-se apenas ao treino da força muscular e do 

equilíbrio, afirmando que vários estudos demonstraram uma redução entre 15 a 

50% no nº de quedas. Para estes autores, os efeitos preventivos de um 

programa de exercício incidindo no equilíbrio e na força muscular poderão ser 

devidos à melhoria de vários factores de risco de queda descritos na literatura, 

tais como, a força muscular, flexibilidade, equilíbrio, coordenação, 

propriocepção, tempo de reacção e marcha. 

 Para Todd & Skelton (2004), o treino do equilíbrio, como acontece em 

actividades como o Tai Chi, poderá reduzir as quedas em idosos com deficits 

de força muscular ou de equilíbrio. 

 Myers et al (1996) sugerem que a força muscular, flexibilidade, equilíbrio 

e o tempo de reacção são os factores mais predispostos a modificação, sendo 

portanto aqueles para os quais qualquer intervenção de prevenção de queda 

utilizando o exercício como componente deve incidir. 

 De acordo com as recomendações (“guidelines”) publicadas pela 

American Geriatrics Society, British Geriatrics Society & American Academy of 

Orthopaedic Surgeons (2001), relativamente ao exercício como meio de 

prevenção de queda por si só, os idosos com um historial de quedas deverão 

ser envolvidos em programas, tendo como componente obrigatória o treino do 

equilíbrio. Para estes autores, há uma forte evidência no que diz respeito ao 

treino do equilíbrio como componente de um programa de exercício como meio 

de prevenção de queda, havendo menores evidências no que diz respeito ao 

treino da força muscular e da resistência cardiovascular. 

 Através da análise de vários estudos tendo como objectivo a diminuição 

do nº de quedas em idosos não institucionalizados, Gardner et al. (2000) 

referem que 5 dos 12 estudos revistos diminuíram com sucesso o nº de quedas 
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através do treino do equilíbrio, da força muscular, da resistência cardiovascular 

ou do Tai Chi. 

 Para Skelton (2001), de forma a reduzir o nº de quedas, o exercício 

deverá obrigatoriamente de ter como componentes o treino do equilíbrio, força 

muscular, coordenação e tempo de reacção. 

 Para McMurdo (2001), os estudos tendo como base a implementação de 

um programa de exercício como meio de prevenção de quedas e que 

revelaram uma redução das mesmas, usaram o treino da força muscular, 

equilíbrio, Tai Chi e resistência cardiovascular como componentes do mesmo. 

Para o autor, programas de exercícios genéricos não se revelam como 

abordagens efectivas no contexto de um programa de redução de quedas. 

 Encontramos ainda um estudo que, segundo o autor, não produziu 

efeitos significativamente estatísticos na redução da incidência de quedas. 

Nesse estudo, realizado por Lin et al. (2006), foi implementado um programa 

de Tai Chi a idosos com idade igual ou superior a 65 anos, com o objectivo de 

determinar o efeito da realização de um programa de Tai Chi nas quedas, 

equilíbrio, marcha e medo de cair. Ao grupo experimental (n= 472) foi aplicado 

um programa de exercícios de Tai Chi, sendo que ao grupo de controlo foi 

apenas aplicado um programa de educação sobre prevenção de quedas. 

Apesar de o programa de Tai-Chi ter prevenido um declínio na capacidade de 

equilíbrio e da marcha, os autores referem que o referido programa não obteve 

efeitos estatisticamente significativos no que concerne à redução das quedas. 

 Para Hill & Schwarz (2004), apesar de as evidências emanadas da 

literatura no que diz respeito às intervenções de prevenção de queda usando o 

exercício serem encorajadoras, pouco é sabido no que diz respeito ao tipo, 

duração, frequência e intensidade de exercício necessário para reduzir o nº de 

quedas. 

 Segundo Carter et al. (2001), a prescrição ideal do exercício para efeitos 

de prevenção de queda no que diz respeito às dimensões do mesmo (tipo, 

frequência, intensidade e duração) não foram ainda determinadas.  
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 Kannus et al. (2005) apontam também no mesmo sentido, afirmando que 

o tipo, frequência, duração e intensidade do exercício ideais necessitam ainda 

de futuras investigações. 

 Deste modo, existem vários estudos e autores que sugerem que o 

exercício poderá ser eficaz na prevenção de quedas em idosos. De forma a 

abranger o máximo de factores de risco possível, as intervenções 

multifactoriais parecem-nos ser o meio mais eficaz no contexto da prevenção 

de queda. Apesar disso, a especificidade de cada indivíduo relativamente à 

presença ou não de determinados factores de risco de queda parece-nos ser 

um factor chave, já que nem todos os indivíduos que caem apresentam os 

mesmos factores de risco. Uma abordagem a este fenómeno que envolva 

numa primeira fase uma identificação individual dos factores de risco, no 

sentido de detectar quais os factores de risco presentes em cada individuo e, 

numa segunda fase, a escolha e implementação das melhores estratégias para 

lidar com esses mesmos factores de risco específicos parece-nos ser a melhor 

abordagem. 

 Relativamente ao exercício físico, parece existir evidências no sentido do 

sucesso da respectiva implementação em programas de prevenção de queda, 

quer como componente único, quer como parte de uma estratégia 

multifactorial. Foram, como vimos anteriormente, vários os estudos que 

obtiveram sucesso na taxa de diminuição de quedas. 

 Quanto às dimensões do exercício óptimas para a implementação de um 

programa de prevenção de quedas eficaz, de acordo com o atrás exposto, a 

literatura parece-nos ser mais ambígua, não havendo aparentemente um 

consenso relativamente a esta matéria. Parece-nos que não estão ainda 

clarificadas na literatura características específicas da prescrição de exercício 

que poderão estar mais correlacionadas com uma efectiva diminuição das 

taxas de queda. Apesar disso, parece-nos que a prescrição de exercício físico 

almejada no sentido de melhorar o equilíbrio, a força muscular e a marcha 

parece-nos ser a que mais resultados apresenta na redução das taxas de 

queda. Tal poderá ter que ver com a incidência directa em três dos mais 

importantes factores de risco demonstrados na literatura. Há ainda que ter em 
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atenção o facto de estes três factores de risco poderem estar relacionados 

sendo que, como vimos anteriormente, uma melhoria da força muscular poderá 

ter efeitos positivos no equilíbrio e na marcha, assim como uma melhoria do 

equilíbrio poderá ter efeitos positivos na locomoção e no medo de cair. 

Limitações em actividades do dia-a-dia, (outro importante factor de risco de 

queda), resultantes sobretudo de baixos níveis de aptidão física, poderão ainda 

ser atenuadas através do exercício sendo que, neste caso, o treino de 

resistência cardiovascular poderá ser importante. Apesar disso, as evidências 

relativas ao treino de resistência parecem-nos ser menores no que concerne a 

uma eficaz estratégia de prevenção de queda. Relativamente à frequência, 

intensidade e duração em termos de prescrição do exercício físico parece-nos 

que, e em consonância com vários autores, não é possível ainda inferenciar 

acerca dos níveis adequados destas dimensões, não havendo na literatura um 

consenso claro neste sentido. 
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3. CONCLUSÕES 

 

 

 

 Por tudo o que foi dito anteriormente, podemos afirmar que as quedas 

são um verdadeiro problema para os idosos, podendo ser responsáveis por 

graves problemas de saúde, bem como níveis de actividade física reduzidos e 

consequente diminuição da própria independência do indivíduo. Entre as mais 

graves consequências de uma queda podemos destacar as fracturas ósseas, 

particularmente as fracturas da anca, e o medo de cair que, assumindo-se 

como uma consequência psicológica, é caracterizado por um medo 

generalizado de cair nas mais variadas situações e contextos, levando o 

individuo a impor restrições a si mesmo relativamente à actividade física e à 

participação social, o que por sua vez, acaba por ter consequências nefastas 

ao nível da mobilidade, independência ou qualidade de vida. 

 A literatura parece ser unânime ao afirmar que à medida que as pessoas 

envelhecem aumenta o risco de queda e lesões associadas. Deste modo, a 

prevenção de queda assume-se como de vital importância no sentido de evitar 

este “desagradável” acontecimento e potenciais consequências negativas. 

 No contexto da prevenção de queda, e tendo por base o atrás exposto, 

interessa numa primeira fase identificar os factores de risco de queda, para 

depois prescrever as estratégias mais adequadas para a diminuição/atenuação 

desses mesmos factores de risco. 

 Assumindo a definição de Rubenstein & Josephson (2003) de factor de 

risco como “uma característica ou situação encontrada mais frequentemente 

entre indivíduos que subsequentemente vivenciam um evento adverso, do que 

em indivíduos que não vivenciam esse mesmo evento”, encontramos na 

literatura uma clara divisão dos mesmos em duas categorias. Uma primeira 

categoria denominada de factores de risco intrínsecos, referente às 

características inerentes a cada indivíduo e que são o resultado de alterações 

relacionadas com o próprio processo de envelhecimento, doença ou 

medicação. Uma segunda categoria denominada de factores de risco 
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extrínsecos, referente às características do ambiente assim como actividades 

ou movimentos associadas a um maior risco de queda. 

 Parece existir um consenso na literatura quanto à interacção/sinergia 

entre múltiplos factores de risco. Assim, uma parte importante das quedas 

dadas pelos sujeitos idosos seriam fruto da presença no indivíduo de factores 

de risco, quer intrínsecos, quer extrínsecos, que estabeleciam uma relação de 

interacção/sinergia entre si, originando quedas. De facto, essa interacção 

revela-se de uma complexidade extrema, variando de pessoa para pessoa e 

dependendo não apenas das suas características, mas também do tipo de 

actividade e das características do ambiente onde se encontra inserida. Deste 

modo, quanto maior a quantidade de factores de risco de queda observados no 

sujeito, maior a probabilidade do mesmo sofrer uma queda. Esta 

interacção/sinergia entre múltiplos factores de risco faz com que seja 

extremamente difícil estabelecer uma etiologia clara das quedas dadas pelos 

idosos, sendo que a melhor abordagem parece-nos ser a de uma avaliação 

individual dos factores de risco que cada sujeito poderá possuir. Por serem os 

que eventualmente poderão ser o objecto de uma intervenção de prevenção de 

queda tendo como base o exercício, foi dado um especial enfoque neste 

trabalho aos factores de risco de queda intrínsecos 

 A deterioração do equilíbrio, da marcha e da força muscular parecem-

nos ser os factores de risco mais relevantes na literatura e cuja modificação no 

sentido da sua atenuação/melhoria poderá ser alvo de uma estratégia de 

prevenção de queda tendo como base o exercício físico. O sedentarismo, a 

polimedicação (particularmente medicação psicoactiva) e as limitações ao nível 

da mobilidade e da funcionalidade (que poderão ser fruto do sedentarismo) são 

outros factores de risco de queda que, quando presentes no indivíduo, poderão 

aumentar as probabilidades dos mesmo sofrer uma queda. 

 Actividades do dia a dia tais como, mudar de local objectos, abrir portas, 

ou qualquer outra que envolva alterações na posição do centro de gravidade, 

apelam constantemente ao equilíbrio, sendo uma capacidade particularmente 

importante no que se refere ao fenómeno das quedas. O controlo postural é 

visto como o resultado de uma relação complexa e dinâmica entre o sistema 
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sensorial (constituído pelos sistemas visual, vestibular e somatosensorial) e o 

sistema motor. Deste modo, alterações nos sistemas sensorial e motor, bem 

como alterações ao nível dos sistemas de percepção que interpretam e 

transformam a informação sensorial poderão comprometer o equilíbrio no 

idoso. Adicionalmente, estas alterações poderão ainda ter repercussões na 

capacidade dos idosos responderem a perturbações inesperadas do equilíbrio. 

Neste âmbito há ainda a destacar o facto de, aparentemente e 

comparativamente a adultos jovens, os idosos utilizarem a estratégia do passo 

mais frequentemente e a níveis mais baixos de instabilidade, ao invés da 

estratégia do tornozelo e da anca. Todas estas alterações fazem com que a 

capacidade de equilíbrio no idoso esteja comprometida, sendo um sério 

contribuidor para uma queda. 

 Alterações na marcha poderão também ser um sério contribuidor para o 

aumento do risco de queda nos idosos. Neste aspecto, a diminuição do 

comprimento da passada apresenta importantes consequências negativas para 

outros aspectos da marcha tais como, uma redução do movimento dos 

membros superiores, reduzida rotação ao nível das articulações da anca, 

joelho e tíbio-társica, um aumento do tempo da fase de duplo apoio (parte do 

ciclo da marcha em que os dois pés estão em contacto simultâneo com o solo) 

e uma diminuição da elevação do calcanhar. Com o decorrer do tempo, estas 

alterações irão aumentar o risco de os idosos sofrerem quedas em situações 

que exijam movimentos rápidos (tal como atravessar uma passadeira antes do 

sinal vermelho), bem como situações em que há necessidade de evitar 

eventuais obstáculos e que requeiram deste modo, rápidas modificações do 

ciclo de marcha. As alterações relacionadas com a deterioração da marcha nos 

idosos parecem estar relacionadas com declínios na função sensorial e da 

força muscular, dando origem a instabilidade postural e a quedas. 

 De acordo com a revisão da literatura efectuada, o medo de cair parece 

também estar relacionado com certas alterações ao nível da marcha no sentido 

da adopção por parte dos idosos de um padrão de passada mais 

“estabilizante”. Apesar disso, a interacção entre o medo de cair, alterações da 
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locomoção e as quedas tornam difíceis de estabelecer qualquer tipo de relação 

causa-efeito. 

 Relativamente à força muscular, as alterações nesta capacidade 

apresentam repercussões negativas no equilíbrio e na marcha, pela que as 

respectivas alterações relacionadas com o processo de envelhecimento 

poderão ser um sério contribuidor para o aumento do risco de queda nos 

idosos. O treino da força muscular tem efeitos benéficos na perda de massa 

óssea com a idade, que se repercutirá numa maior capacidade de protecção 

relativamente a fracturas ósseas originadas da própria queda. De facto, vários 

autores referem que o sedentarismo assume um papel importante na atrofia 

muscular observada com a idade, particularmente das fibras do tipo II, 

importantes quando necessitamos de gerar elevados níveis de força em pouco 

tempo, uma solicitação muscular tipicamente observada em esforços 

realizados no sentido de evitar uma queda. De acordo com o American College 

of Sports Medicine (1998), quer as alterações relacionadas com o processo de 

envelhecimento verificadas na força muscular, quer as verificadas ao nível da 

massa óssea tendem a ser mais pronunciadas no género feminino, devendo 

deste modo dar-se especial a esta diferença entre géneros. 

 Como vimos anteriormente, as quedas representam um sério perigo 

para os idosos, particularmente aqueles que possuem um elevado número de 

factores de risco. O medo de cair apresenta-se também como perigoso, no 

sentido de poder despoletar consequências negativas ao nível da 

independência, mobilidade, auto-confiança, e qualidade de vida dos idosos. 

Deste modo, a prevenção de quedas tem sido um tema de elevado interesse, 

discutido não apenas medicamente, como também economicamente, já que os 

custos derivados de uma queda poderão ser astronómicos. 

 Assim, são várias e variadas as intervenções de prevenção de queda. 

Pela revisão efectuada, de uma forma geral, parecem existir duas abordagens 

distintas: uma estratégia única de intervenção (“single-intervention strategy”), 

como por exemplo a prescrição de exercício, a remoção da administração de 

medicação psicotrópica, ou modificação ambiental, no sentido de eliminar uma 

determinada classe de factores de risco; programas preventivos multifactoriais, 
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incluindo simultaneamente a avaliação e a redução de múltiplos factores de 

risco que o indivíduo possa apresentar, quer intrínsecos, quer extrínsecos. Este 

último tipo de intervenções parece ser o que resulta numa mais efectiva 

redução do número de quedas, talvez por ser aquele que incide num maior 

número de factores de risco. De acordo com vários autores, uma abordagem 

no sentido de prevenir quedas numa dada população requer a selecção de 

intervenções particulares de acordo com as características dessa população. 

Por outras palavras, qualquer intervenção de prevenção de quedas terá de 

atender aos factores de risco presentes numa dada população, implementando 

estratégias de intervenção almejadas para os factores de risco específicos 

presentes na mesma, sendo que é de esperar que os mesmos variem de 

população para população. 

 Entre as estratégias de intervenção implementados na prevenção de 

quedas em idosos, as abordagens tendo como base a prescrição de um 

programa de exercício físico, a modificação ambiental (frequentemente 

operada no domicilio e realizada no sentido de eliminar/atenuar factores de 

risco extrínsecos), a avaliação de medicação e posterior intervenção 

(particularmente de medicação psicoactiva) e a abordagem 

educacional/comportamental, realizada no sentido de sensibilizar, quer os 

idosos, quer os profissionais especializados, acerca dos vários factores de 

risco de queda e respectiva atenuação/diminuição, assumem-se como as mais 

frequentemente citadas pela literatura.  

 O exercício físico, aparentemente, assume-se como uma poderosa 

estratégia de prevenção de queda. De acordo com Luukinen et al. (2007), 

várias intervenções foram realizadas com o objectivo de prevenir quedas em 

sujeitos idosos, sendo que para idosos não institucionalizados (idosos 

independentes) intervenções multifactoriais e intervenções compostas pela 

implementação de programas de exercício físico resultaram na mais efectiva 

redução das taxas de queda. Quer como componente único numa intervenção 

de prevenção de quedas, quer como parte de uma intervenção multifactorial, a 

prescrição de exercício físico parece revelar-se eficaz nesse sentido. Podemos 

encontrar na literatura variados programas de exercício, incluindo a prescrição 
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de actividades mais gerais, até à prescrição de actividades mais específicas 

direccionadas para o desenvolvimento do equilíbrio, da marcha ou da força 

muscular, identificados como importantes factores de risco de quedas em 

idosos. Por isso mesmo se torna necessário saber quais as características de 

prescrição de exercício físico, ao nível da frequência, tipo, intensidade e 

duração, óptimas para maximizar a eficácia de tais estratégias. Relativamente 

ao tipo de prescrição de exercício, e após a revisão de literatura efectuada, as 

actividades especificamente direccionadas no sentido do aumento do equilíbrio, 

força muscular e da qualidade da marcha parecem-nos ser as que mais 

resultados apresentam na diminuição das quedas, aparentemente por incidirem 

nos factores de risco mais correlacionados com as mesmas. Relativamente às 

dimensões relativas à frequência, intensidade e duração, e na linha de 

pensamento de vários autores, parece-nos não ser possível ainda afirmar 

claramente acerca da quantidade óptima destas dimensões, não havendo na 

literatura um consenso claro neste sentido. Deste modo, futuros estudos no 

sentido de determinar as dimensões óptimas da prescrição de exercício físico 

no sentido da mais eficaz taxa de diminuição de incidência de quedas, 

assumem-se como pertinentes, no sentido de determinar de uma forma clara, 

os potenciais efeitos benéficos que a implementação deste tipo de intervenção, 

quer numa estratégia multifactorial, quer numa estratégia única, poderá ter. 

 Deste modo, pelo anteriormente exposto, numa perspectiva de saúde e 

qualidade de vida, assume-se como fundamental estudar e interferir sobre as 

quedas nos idosos. No âmbito da prevenção de queda, parece-nos importante 

identificar primeiramente os factores de risco presentes numa dada população 

específica, para depois implementar as melhores intervenções. O exercício 

parece revelar-se como uma ferramenta extremamente útil neste âmbito, 

especialmente o treino do equilíbrio, força muscular e da qualidade da marcha. 

Apesar disso, as dimensões específicas relativas à frequência, intensidade e 

duração óptimas no sentido da redução da incidência de quedas permanecem 

ainda por determinar. Assim, a determinação destas dimensões poderá 

assumir-se como um passo em frente no sentido de clarificar o papel do 

exercício no âmbito de qualquer estratégia de prevenção de queda em idosos. 
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