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As fraturas por osteoporose são fontes de alta morbidade e mortalidade. As fraturas 
vertebrais  e  do  quadril  são  as  mais  frequentes,  e  contribuem  para  o  quadro  de  dor, 
incapacidade funcional e aumento da mortalidade. 

Há muito já se reforça a prática de atividade física para indivíduos em tratamento 
da osteoporose, além das terapias medicamentosas, o cálcio e a vitamina D. A recomendação 
de atividade física é apontada na prevenção de perda de massa óssea, diminuição de quedas e 
diminuição do risco de fraturas. 

Este estudo faz uma revisão sistemática de estudos retrospectivos que avaliaram o 
efeito  da  atividade  física  em  pacientes  com  osteoporose  acima  dos  65  anos  e  também 
pacientes com fratura vertebral por osteoporose. 

Um painel de experts se propôs avaliar os efeitos do exercício sobre o aumento de 
densidade mineral óssea, diminuição do número de quedas e fraturas; além de desenvolver 
uma recomendação de exercícios para estes dois grupos. 

Verificou-se que a prática de exercícios promove uma diminuição do número de 
quedas, mas sem evidência suficiente para aumento de densidade mineral óssea. 

Dentre  os  exercícios  recomendados,  aqueles  de  fortalecimento  (exercícios  de 
resistência) e equilíbrio são mais eficientes para diminuição do número de quedas, do que 
exercícios aeróbicos, tais como a caminhada, por exemplo. Os autores recomendam a prática 
de exercícios de resistência pelo menos duas vezes na semana e os de equilíbrio totalizando 
2h na semana, sendo praticado 15-20 minutos/dia. 

Em resumo, este estudo traz uma boa revisão sobre os benefícios da atividade 
física  no  paciente  com  osteoporose.  Apontando  que  os  maiores  benefícios  estão  na 
diminuição do número de quedas, e não diretamente no aumento da DMO, como se pensava. 
Apenas alguns estudos demonstraram o aumento de DMO no fêmur com o exercício, mas, 
ainda assim, não se prova estatisticamente significante para ganho de DMO na coluna lombar 

De  modo  prático,  devemos  recomendar  para  pacientes  com  osteoporose  sem 
fraturas devem fazer exercícios de resistência combinados com equilíbrio.  Aqueles que já 
apresentam fratura  vertebral  por  osteoporose,  devem praticar  os  exercícios  de  resistência 
combinados  com equilíbrio  da  mesma forma,  mas  devem ter  o  acompanhamento  de  um 
educador físico. 

As caminhadas podem ser feitas para melhora das condições gerais de saúde, mas 
não podem ser a única atividade física praticada. 

Apesar  de  não  haver  um efeito  direto  no  aumento  da  DMO,  a  atividade  física  deve  ser 
recomendada, pois é a queda que provoca as fraturas e suas complicações.


