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Sistema músculo esquelético  

Compreende: 

• Força muscular; 

• Resistência muscular e 

• Flexibilidade 



Sistema músculo esquelético 

 Diminuição da força muscular, associada a redução 

da flexibilidade articular tem como principal consequência a 

perda da funcionalidade, limitando a realização das AVDs e 

comprometendo o bem-estar do idoso. 

  



Músculos 

• Diminuição lenta e progressiva da massa muscular, 

que é substituída por colágeno e gordura; 

 

• Numero de fibras musculares é aprox. 20% < em 

idosos que adultos, sendo declínio + acentuado nas 

fibras do tipo II (de contração rápida)  

 

• Perda da massa muscular e de unidades motoras são 

as principais causas da redução na força, que pode 

ser influenciada pela redução dos níveis de GH  



Músculos 

• Redução da força muscular em função da redução das 

unidades motoras (entre 25 a 80 anos)  

• Ligamentos e tendões são menos elásticos e flexíveis 

- desidratação, aumento da calcificação e substituição 

de fibras elásticas por colágeno. Esses tecidos menos 

elástico são mais susceptíveis a lesões como torções  

• Diminuição da mobilidade do ombro, quadril e coluna 

cervical, torácica e lombar.  

 

 

 



Homens e mulheres 

Coincide com perda de peso e aumento nas  

doenças crônicas (osteoporose, artrite, diabetes) 

Perda de força começa numa idade mais avançada 

nas mulheres que para os homens 

A força dos braços se deteriora mais lentamente 

Que a força das pernas para homens e mulheres 

Força Muscular 



Estatura  

 com idade 

Compressão de discos 

Hipercifose 

Melhora cifose 

 (alongamento e fortalecimento) 

Sistema músculo esquelético  



Sarcopenia 

Ela contribui para: menor densidade óssea, menor 

sensibilidade a insulina, menor capacidade aeróbia, além da 

diminuição no metabolismo basal.  



Prevalência da Sarcopenia 

       < de 70 anos 13- 24% 

 

       > de 80 anos 50% 

 

     perda de 3- 6% por década  ou 3KG de massa           
magra 

 

      Fatores hormonais são um dos principais 
responsáveis 

FIATARONE, 1998 



Sarcopenia 

É uma das variáveis utilizadas para definição 

da síndrome de fragilidade, que é altamente 

prevalente em idosos, aumntando o risco para 

quedas, fraturas, incapacidade, dependência, 

hospitalização recorrente e mortalidade.  

 

Representa uma vulnerabilidade fisiológica 

relacionada à idade, resultado da deterioração 

da homeostase biológica e da capacidade do 

organismo de se adaptar às novas situações 

de estresse.  
Silva, TAA et al, Ver Bras Reumatol v. 46, n6, p391-7, 2006.  



Fatores relacionados à sarcopenia 

Hormonais 

Nutricionais 

Imunológicos 

Metabólicos  

Fatores 

↓ Massa muscular 

↓ Força muscular 

↓ unidades motoras 

↓ fibras musculares 

Atrofia muscular 

SARCOPENIA 

fraqueza imobilidade 

Incapacidade e perda da independência 

Atividade 

Física 

Silva, TAA et al, Ver Bras Reumatol v. 46, n6, p391-7, 2006.  



Fibras musculares e inervação 

• As fibras do tipo I (aeróbias, de contração lenta) 

parecem ser resistentes à atrofia, enquanto que as 

do tipo II (anaeróbias, de contração rápida) declina 

de 20% a 50% com o passar dos anos;  

 

• Há uma redução das unidades motoras da 

musculatura proximal e distal de membros inferiores 

e superiores (hipótese da participação da 

degeneração neuronal na origem da sarcopenia); 

 

Silva, TAA et al, Ver Bras Reumatol v. 46, n6, p391-7, 2006.  



Estímulos anabólicos 

• Com o envelhecimento há redução ou resistência às 

substâncias anabólicas no musculo esquelético; 

 

• Níveis de testosterona e androgênios adrenais 

declinam, principalmente após os 80 anos; 

 

• Também ocorre a redução do GH  e do IGF-I (Fator 

de Crescimento Semelhante a Insulina – media 

muitos efeitos do GH)  

Silva, TAA et al, Ver Bras Reumatol v. 46, n6, p391-7, 2006.  



Metabolismo basal e nutrição 

• Com o avanço da idade há um declínio de até 15% do gasto 

metabólico basal (redução do tecido magro – células 

metabolicamente ativas); 

 

• Redução da ingestão alimentar – “anorexia do envelhecimento” 

é um fator importante (perda do apetite, redução do paladar e 

olfato, saúde oral prejudicada, saciedade precoce) , além de 

fatores psicossociais e econômicos; 

 

• A ingestão reduzida de proteínas, ocasiona redução da massa 

e força muscular em mulheres na pós menopausa e, por 

conseguinte discute-se a necessidade de suplementação 

proteica nessa população   

Silva, TAA et al, Ver Bras Reumatol v. 46, n6, p391-7, 2006.  



Inatividade física e limitação funcional 

• Homens e mulheres idosos com menor nível de AF 

têm menor massa muscular e maior prevalência de 

incapacidade física; 

• Habilidade para desempenhar AVDs, a massa e força 

muscular são bastante relacionadas entre si. 

• O uso de órteses e maior frequência de quedas são 

relacionadas com menor massa muscular  

• Tanto a obesidade quanto a sarcopenia se associam 

a limitações funcionais, incapacidade e maior risco de 

quedas  

Silva, TAA et al, Ver Bras Reumatol v. 46, n6, p391-7, 2006.  



Exercício físico na sarcopenia 

• A maior aquisição do pico de massa muscular é 

fundamental para retardar a perda decorrente do 

próprio envelhecimento e promover menor impacto 

sobre a qualidade de vida dos idosos 

• Principais benefícios a longo prazo são o menor 

numero de quedas, aumento da mobilidade e 

independência  

• Mudanças na inervação e padrão de ativação 

muscular também ocorrem com o treinamento, 

melhorando desempenho motor 

Silva, TAA et al, Ver Bras Reumatol v. 46, n6, p391-7, 2006.  



O QUE ACONTECE COM O 

IDOSO EM RELAÇÃO A:  

FORÇA 



• A força muscular cai abruptamente após 

os 50 anos; 

 

• A partir da septuagésima década de vida 

as perdas podem chegar a 50%; 

 

• Idosos tem desempenho piorado em 20% 

a 40% dos testes de força quando 

comparados a indivíduos jovens; 

MATSUDO, 2001 



- Força dos músculos de 

atividades 

especializadas; 

- Força dinâmica; 

- As contrações 

concêntricas; 

- A produção de 

potência; 

- A força muscular de 

mulheres 

- Força dos músculos de 

atividades diárias; 

- Força isométrica; 

- As contrações 

excêntricas; 

- As contrações repetidas 

de baixa intensidade 

- A força muscular de 

homens 

SPIRDUSO, 1995 



TEORIA DA 

MULTIFATORIEDADE PARA 

PERDA DE FORÇA 

1) MUSCULARES; 

2) NEUROLÓGICOS; 

3) AMBIENTAIS 

SPIRDUSO, 1995 





Quando indivíduos fizeram  pelo menos um pouco de AF,  

tiveram melhores indices de prevenção de sarcopenia. 

 

Resultados corroboram com ACSM e AHA: AF incluindo 

atividades ocupacionais, aeróbicas, exercícios resistidos, são 

essenciais para envelhecimento saudável. 

 

O tipo de EF não foi tão importante. 

VÁRIOS TIPOS  de EF mostraram que age como 

 fator protetor 

Atividades Físicas 



O QUE ACONTECE COM O 

IDOSO EM RELAÇÃO A: 

FLEXIBILIDADE 
? 



• O colágeno aumenta endurece; 

 

• 60% de idosos acima de 85 anos possuem 

alguma diminuição da amplitude articular 

devido a desuso; 

 

• Amplitude de caminhada e as articulações do 

ombro, quadril e coluna são as mais afetadas 

  

 MONTEIRO, 2006 



DIMINUIÇÃO DA 
FLEXIBILIDADE 

DIMINUIÇÃO 
DA ÁGUA 

EM 
TENDÕES E 
MÚSCULOS 

DOENÇAS 
DEGENERATIVAS 

IDADE 
BIOLÓGICA 



Osteoporose 

“ A osteoporose é definida como uma 

desordem esquelética que compromete 

a força dos ossos  acarretando em 

aumento no risco de quedas.” 

 

GENANT et al. 1999 



Osteporose  

• 10 milhões de pessoas no Brasil 

• 80% são mulheres 

• Elas podem perder 20% da massa óssea após 
a menopausa  

• A partir dos 50 anos, 30% poderão sofrer 
fraturas  

 

• Fraturas e morte  



Ciclo remodelação- reabsorção 

  

Sistema esquelético - osteoporose 

osteoporose osso normal 

Osso é uma estrutura 

dinâmica que recebe 

de 3 a 10% do débito 

cardíaco 



Remodelação: 

• acomodar as modificações 

necessárias para sustentação 

corporal; 

• manter a homeostase mineral 

 

Reabsorção: 

• Exclui minerais do osso 

 

Ciclo remodelação - reabsorção 

INATIVIDADE 

FÍSICA 



Osteoporose – outros fatores de 

risco 

• Baixa ingestão de Cálcio 

• Deficiência de Vitamina D 

• Idade avançada, 

• Menopausa ou menopausa precoce (antes dos 45 anos) 

• Raça branca ou asiática 

• Histórico familiar 

• Tabagismo 

• Excesso de cafeína e alcool 

• Baixo peso/estatura 

  



Coluna 

Punho 

Quadril 

Fêmur 

Locais onde 

ocorrem 

fraturas  com 

maior 

frequência  

Fraturas 



 O pico de massa óssea relaciona-se ao 

consumo de cálcio e prática de AF . Perda de 

cálcio é diária  

 Os homens tem uma perda óssea em 

velocidade menor que as mulheres de 

mesma idade, até os 70 anos, daí as taxas 

de perda de massa óssea passam a ser a 

mesma em ambos os sexos. 

 

Osteoporose  



Quedas  

alguns dados  

Quanto + independente o idoso, melhor o prognóstico 

após queda  

Maior problema da geriatria não são as doenças 

crônicas e sim os incidentes devido às desabilidades; 

Uma 1ª queda é mais preditiva ao risco de outras  

acontecerem; 

 
Atributos 

relacionados ao 

declínio da 

mobilidade:  

* Velocidade de movimentos 

* Resistência  de músculos do tronco 

* Força  

* Amplitude de movimento de joelhos  



Quedas: estratégias de prevenção 

• Tentar diminuir com médicos o número de 

medicamentos e psicoterapêuticos  

• Dores estão relacionadas às quedas (neuropatia 

diabética) – remédio para dor e não parar exercícios 

• Separar os óculos  

• Exercícios específicos para prevenção de quedas  

• Exercícios físicos: treinamento resistido e equilíbrio  

 

 

 

 



Quedas- outras dicas de prevenção 

1Pés :  

O pé; 

Como coloca as meias; 

Unhas  

 

2 Banheiros 

 

3 Exercícios  

 

4 Mudança lenta de posição 

 

5 Horário medicamentos 

(diuréticos a noite, por 

exemplo) 

 

 

 

 

 

6 Cuidados com 

alimentação (proteínas e 

dentes e Vitamina D  

 

7 exames de visão 

 

8 Audição 

 

9 Cognição 

 

10 Equipe multidisciplinar  

 

 



FATORES CLÍNICOS DA 

OSTEOPOROSE 

MÉDICOS 

PADRÃO DE 
VIDA 

GENÉTICOS 

NUTRICIONAIS 

LANE, 2006 



Questionário 3 

• Quais são os fatores que influenciam a 

sarcopenia? 

• Quais os fatores que influenciam a 

osteoporose? 

• Que tipo de exercício é mais recomendado 

para melhora da massa óssea e por que? 

• Explique o ciclo remodelação/reabsorção de 

massa óssea.  

 


