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Resumo: Recentemente tem-se escrito muito sobre a importância da força muscular para os 
idosos. O aprimoramento da força melhora o equilíbrio, diminuindo as quedas e 
também pode beneficiar o tecido ósseo. Estudos transversais têm mostrado associação 
entre densidade mineral óssea (DMO) e força de músculos próximos a região avaliada. 
Observa-se relação entre força de preensão manual e DMO do antebraço, extensores 
do cotovelo e DMO do rádio, extensores das costas e DMO lombar, extensores do 
joelho e DMO do colo femoral. Em pesquisas longitudinais também têm-se 
encontrado aumento da DMO em virtude de programas de aumento da força 
muscular, tanto em mulheres pré como pós-menopausadas, mostrando que a força 
muscular também é importante para prevenir a osteoporose. Baseando-se na literatura 
consultada conclui-se que: a) esportes que envolvem grande força muscular promovem 
maior estímulo para a DMO, b) os exercícios com peso podem aumentar e ou manter a 
DMO, c) as atividades com peso são mais efetivas quando se utilizam de mais cargas e 
menos repetições e d) o aumento da força também proporciona melhora do equilíbrio 
e redução de quedas e fraturas. 

 
Palavras-chave: força muscular, densidade mineral óssea.  

 
Abstract: “Muscle strength and bone mineral density” Recently it has been written a lot 

about the importance of the muscle strength to elderly. The improvement of the 
strength improves the balance, reducing the falls and can also benefit the bones. Cross-
sectional studies have shown association between Bone Mineral Density (BMD) and 
strength of muscles near a region appraised. It observes relations between grip strength 
and forearm BMD, elbow extensors and radial BMD, back extensors and lumbar spine 
BMD, knee extensors and femoral neck BMD. In longitudinal studies it has been 
discovered an enlargement of the BMD because of the enlargement of the muscle 
strength programs both in premenopausal women and postmenopausal women, 
showing that the muscle strength is also important to prevent osteoporosis. Based in 
literature the following has been found: a) sports that envolve big muscle strength 
promote bigger stimulus to the BMD; b) the weight-lifting exercises can increase/keep 
the BMD; c) weight-lifting activities are more effective when using more charges and 
less repetitions and d) the increase of the muscle strength also provides improvement 
of the balance and reduction of falls and fractures in older women 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 O tecido ósseo é uma estrutura que 

está sempre se renovando, para adaptar-se aos 
estímulos ou cargas que lhe são impostos.  O 
seu desenvolvimento é parcialmente regulado 
pelas pressões exercidas – quanto maior for a 
pressão, maior a deposição de massa óssea. 
Quanto maior for a variedade de 
direcionamento das forças aplicadas, maior 
será o fortalecimento. A compressão, a tração, 
o deslizamento e a torção são as diferentes 
formas de direcionamento de forças sobre os 
ossos (Hall, 1991). Têm-se observado que os 
esportes que proporcionam maior estimulação 
óssea são àqueles que mobilizam as várias 
formas de direcionamento das forças 
(Ouriques; Nunes, 1999). 

Uma das explicações de como ocorre 
o fortalecimento na região comprimida é o 
efeito piezoelétrico, ou seja, quantidades 
mínimas de correntes elétricas estimulam as 
células formadoras de osso (osteoblastos) 
nesta região, aumentando a massa óssea 
(Bankoff; Zylberberg; Schiavon, 1998). 

Vários estudos têm investigado a 
influência da atividade física na massa óssea e 
a prevenção da osteoporose. Alguns estudam 
exercícios realizados sob ação da gravidade, 
como esportes coletivos, corrida, caminhada, 
ginástica olímpica (Ebrahim et al, 1997; 
Kohrt; Ehsani; Birge, 1997; Taaffe et al, 
1997). Outros se preocupavam com atividades 
realizadas sem este efeito, como a natação 
(Fehling et al, 1995; Radetti et al, 1992; Taaffe 
et al, 1995a). Há também aqueles que 
focalizam a ação localizada dos exercícios, 
quer por meio de movimentos repetitivos e 
específicos de um determinado esporte, como 
o tênis, ou por movimentos com um número 
menor de repetições e maiores cargas de 
treinamento (musculação, ginástica 
localizada). 

 
2. ESTUDOS TRANSVERSAIS 

 
Em algumas situações a relação entre 

força e densidade óssea é específica para a 
região. Em outras, porém, percebe-se uma 

influência de músculos mais distantes. Por 
exemplo, quando há contração dos músculos 
do braço, estes podem influir na massa óssea 
da coluna vertebral (Marcus, 1992). Isto pode 
ser explicado pela contração isométrica de 
músculos fixadores nas costas. Um trabalho 
exemplifica bem esta situação, pois, a força de 
preensão manual em mulheres idosas foi um 
indicador independente de densidade óssea do 
antebraço e também de outras regiões mais 
distantes do corpo (Kritz; Barrett, 
1994).Outra pesquisa porém, realizada com 
mulheres saudáveis (21 e 78 anos), já suporta 
a hipótese do efeito específico da força 
muscular na densidade de ossos que estão 
próximos à região avaliada (Madsen et al, 
1993). O mesmo foi observado na relação 
entre força de preensão manual e densidade 
óssea do antebraço de atletas colegiais (Tsuji 
et al, 1995). Resultados semelhantes também 
foram observados noutro estudo, no qual os 
autores verificaram que mulheres de meia-
idade que faziam ginástica localizada (com 
pesos), por 2 a 5 anos, tinham maior 
densidade óssea no colo femoral e triângulo 
Ward do que mulheres sedentárias (Nunes; 
Fernandes, 1997). 

Comparando a densidade óssea de 
mulheres na pós-menopausa (jogadoras de 
volei – n=11, corredoras – n=5 e sedentárias 
– n=9), percebe-se que a ação protetora é 
localizada em regiões específicas do esqueleto 
que são predominantemente usadas no 
esporte (Shimegi et al, 1994). 

Na literatura tem-se encontrado que 
as atividades físicas que envolvem o 
treinamento de força muscular parecem ter 
maior impacto sobre a densidade óssea 
quando comparadas às atividades de 
resistência aeróbica (Gutin; Kasper, 1992). 
Uma pesquisa vem ao encontro desta 
afirmação, pois verificando a densidade óssea 
da coluna lombar, colo do fêmur, fêmur 
distal, patela, tíbia, calcâneo e rádio distal em 
mulheres atletas (corrida, cross-country, 
ciclismo, halterofilismo e controle), os autores 
observaram que as halterofilistas tinham 
maior densidade óssea em todas as regiões, 
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com exceção do colo do fêmur e calcâneo, do 
que os outros grupos (Heinonen et al, 1993). 

A massa óssea está significativamente 
associada com a função muscular, em 
mulheres jovens e de meia idade (Christ et al, 
1993). Porém em outras pesquisas, também se 
observa associação entre força e densidade 
óssea em mulheres idosas. Num estudo 
realizado com homens e mulheres com idade 
entre 61 e 84 anos, a força de preensão 
manual correlacionou positivamente com a 
densidade óssea do antebraço em ambos os 
sexos, e a força dos músculos das costas com 
a densidade óssea da coluna lombar nos 
homens (Bevier et al, 1989). Outro trabalho, 
realizado com mulheres idosas (65-82 anos) 
também mostrou associação entre força 
muscular dinâmica e densidade óssea regional 
(colo femoral e trocânter), coluna lombar e 
densidade óssea total, principalmente no teste 
de extensão do joelho realizado no Leg-press 
(Taaffe et al, 1995b). A correlação entre a 
força de músculos adjacentes e densidade 
óssea, em idosos também foi observada, 
mostrando correlação entre extensores do 
cotovelo e densidade óssea do rádio em 
homens e mulheres (45-77 anos) e flexores do 
joelho e densidade óssea da coluna lombar 
(Hughes et al, 1995).  

Nessas pesquisas a idade não foi um 
fator determinante na relação entre força 
muscular e densidade óssea, porém pode-se 
observar que ainda não está bem estabelecida 
a questão do efeito específico da força 
muscular na densidade óssea. Em estudo com 
mulheres jovens (20 a 30 anos) e não atletas, 
encontrou-se correlação positiva entre força 
de extensão e flexão do tronco e densidade 
óssea da coluna lombar e também entre 
extensores e flexores do joelho e densidade 
do colo femoral. Na análise de regressão, 
porém, os flexores do tronco parecem não 
influenciar a densidade óssea da coluna, 
enquanto que os extensores do tronco e a 
massa corporal contribuíram igualmente para 
a densidade da coluna (Eickhoff et al, 1993). 
Em outra investigação também se encontrou 
correlação positiva entre a força muscular de 
extensores e flexores das costas e a densidade 

óssea da coluna lombar, porém na análise de 
regressão o maior preditor de densidade óssea 
nesta região foi a massa corporal (Kyllonen et 
al, 1991). 

A importância da força dos extensores 
das costas para a prevenção e tratamento da 
osteoporose lombar tem sido muito estudada 
pela Mayo Clinic Rochester, Minnesota, E.U.A. 
Em duas publicações pode-se verificar a 
associação positiva e significativa (p < 0,05) 
entre a força de extensores das costas e a 
densidade óssea da coluna lombar em 
mulheres pós-menopausadas (Sinaki et al, 
1986; Sinaki; Offord, 1988). Em outra 
pesquisa, realizada com mulheres 
osteoporóticas (idade entre 47 e 84 anos), 
encontrou-se associação negativa entre força 
dos extensores das costas e fraturas vertebrais, 
mostrando um menor risco para fraturas em 
mulheres que possuíam maiores níveis de 
força (Sinaki et al, 1996).  Quando foi 
comparada a força dos extensores das costas 
entre mulheres com e sem osteoporose (40 a 
85 anos) foi observado que as mulheres 
osteoporóticas tinham força 
significativamente menor do que aquelas que 
não possuíam a doença (Sinaki et al, 1993). 
3. ESTUDOS LONGITUDINAIS 
 

Em pesquisas longitudinais que 
estudam o efeito de exercícios localizados 
sobre a densidade óssea de mulheres pré e 
pós-menopausadas, têm-se encontrado 
aumento da densidade em ambas as fases da 
vida. Nas mulheres pré-menopausadas o 
aumento da densidade óssea é encontrado 
tanto em estudos de longa duração, com 18 
meses, (Going et al, 1991; Lohman et al, 
1995) como em pesquisas de curta duração, 
com 6 meses (Dornemann et al, 1997). Nestes 
estudos também se pode verificar o efeito 
localizado dos exercícios. Em mulheres pós-
menopausadas têm-se observado, além do 
aumento da densidade óssea, outros 
benefícios como a melhoria do equilíbrio e da 
força muscular, que podem auxiliar na 
diminuição da incidência de quedas e 
conseqüentes fraturas (Nelson et al, 1994). 
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Existe uma grande variedade de 
pesquisas com exercícios que suportam peso, 
como a caminhada, esportes coletivos e 
corrida. Em jogadores de tênis de alto nível 
também se observou claramente o efeito 
positivo no conteúdo mineral ósseo do 
membro dominante e o efeito foi muito 
específico na região, sendo maior no úmero e 
menor na ulna (Kannus et al, 1994). Outro 
estudo, realizado com 20 jogadores de tênis, 
mostrou um aumento significativo da área 
transversal dos músculos extensores e flexores 
do membro dominante. Os autores sugeriram 
que o efeito crônico da atividade muscular no 
membro dominante induz à hipertrofia dos 
extensores e flexores, e que a carga crônica 
repetitiva da união ósteo-tendínea, leve a um 
aumento evidente da formação óssea 
(Matsudo; Matsudo, 1991). Em mulheres 
idosas a realização de exercícios isómetricos, 
10 minutos por dia, durante dois meses, 
também proporcionou melhora da força 
muscular e da formação óssea (Swezey; 
Swezey; Adams, 2000). O aumento da força 
muscular, como forma de prevenir a 
osteoporose, também tem sido indicada em 
indivíduos com síndorme de Down 
(Angelopoulou et al, 2000). 

Há alguns anos a caminhada vem 
sendo prescrita para pessoas idosas com e 
sem osteoporose devido aos benefícios já 
comprovados para a saúde óssea e geral. Em 
virtude dessas constatações, houve o interesse 
de comparar este tipo de atividade com 
exercícios mais específicos para uma região, 
como os localizados e a musculação. Os 
autores encontraram aumento significativo e 
similar entre os grupos para a densidade óssea 
total, coluna e triângulo de Ward, após 11 
meses, mostrando que os exercícios 
localizados também podem ser incorporados 
à pratica de atividades físicas de indivíduos 
que queiram prevenir e/ou tratar a 
osteoporose (Krall; Dawson, 1994). 

Outro fator de grande importância 
para a verificação do efeito dos exercícios 
localizados sobre a densidade óssea é a 
determinação da intensidade ideal. 
Conclusões, apresentadas em pesquisas, 

mostram que a massa óssea na pós-
menopausa pode ser significativamente 
aumentada por exercícios de força que 
utilizam altas cargas e baixas repetições, mas 
não com exercícios de resistência muscular, 
que utilizam baixas cargas e altas repetições 
(Kerr et Al, 1996; Taaffe et al, 1996).  

Alguns estudos, porém, não 
encontraram diferenças significativas entre 
grupos que realizaram treinamento localizado 
com peso e grupos sedentários (Nichols, et 
1995; Smidt et al, 1992).  

Através da literatura apresentada, 
pode-se perceber que:  
� Atletas têm maior densidade mineral óssea 
do que não atletas; 

� Quando comparado a outras atividades 
físicas, os esportes que envolvem grande 
força muscular e alto impacto, como o 
halterofilismo e a ginástica olímpica, 
exercem maior estímulo para a formação 
óssea; porém deve-se ter em mente que 
este tipo de atividade deve ser muito bem 
orientada para que não traga prejuízos para 
as articulações. 

� A atividade localizada com pesos pode 
aumentar e manter a densidade óssea de 
mulheres pré e pós-menopausadas e 
diminuir o grau de perdas ósseas em 
mulheres com osteoporose; 

� Os exercícios localizados parecem ser mais 
efetivos para o aumento da densidade óssea 
quando se realizam poucas repetições com 
maiores cargas (3 séries de 8-10 repetições) 
do que ao contrário (3 séries de 20 
repetições) e que 

� Além da manutenção e/ou aumento da 
densidade óssea, os exercícios localizados 
com peso aumentam a massa e força 
muscular, melhorando o equilíbrio e 
reduzindo o risco de quedas e fraturas. 
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