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Resumo 

Com o decorrer do desenvolvimento do país, há uma tendência ao 

envelhecimento da população, devido a diminuições na taxa de natalidade e 

aumento na expectativa de vida. Devido a estes fatores, inúmeras questões sobre a 

manutenção da saúde e qualidade de vida são levantadas, entre elas, melhor 

compreender fatores relacionados a quedas e possíveis fatores que podem prevenir 

tal ocorrência em idosos. Assim, o objetivo do presente estudo é examinar 

indicativos do uso de intervenção proprioceptiva como forma de prevenção de 

quedas em adultos idosos, realizando uma revisão sistemática. Para tanto, o estudo 

levantou artigos publicados nas bases PubMed, Scielo, Lilacs, Web of Science, 

Scopuse, PsycINFO, nos últimos 5 anos, que abordaram o treinamento 

proprioceptivo na prevenção de quedas em idosos. Para tanto, foram utilizadas as 

palavras chaves, "Fall prevention in elderly" or "Falls prevention in elderly" or "Fall 

prevention in older adults" or "Falls prevention in older adults" or "Fall risk in elderly" 

or "Fall risk in older adults" or "Proprioceptive training in elderly" or "Proprioceptive 

Training in older adults" or "Neuromuscular training in older adults" or 

"Neuromuscular training in elderly" or "Balance training to prevent falls" or "Falls 

prevention". A partir dos estudos inicialmente identificados, foi obtida uma amostra 

total, a qual, após passar por critérios de seleção, foi reduzida até serem obtidos, 

apenas os oito artigos que englobam todos os fatores requeridos para a análise 

sistemática. Após o levantamento dos artigos selecionados foi verificada a 

efetividade do treinamento proprioceptivo na redução do risco de quedas em idosos, 

sendo o treinamento de perturbação, o com a maior efetividade, desde que em 

dosagem correta. 

Palavras chave: Proprioceptiva, bases de dado, critérios de seleção. 



 

 

 

 

Abstract 

The country development causes an increase at elderly people quantity in the overall 

population because life quality and life expectancy gets improved. Due to this factors, 

countless factors about health maintenance and life quality appears, some of them, a 

best comprehension about fall causes and factors that could prevent falls in elderly. 

Thus, the objective of this study is to provide a systematic review on proprioceptive in 

the prevention of falls in elderly adults. Therefore, articles that approach this issue 

was collected by a research for scientific articles in the PubMed, Scielo, Lilacs(Latin 

America and the Caribbean Literature an Health and Science), Web of Science, 

Scopus and PsycINFO data bases, encompassing the period from 2016 to August 

2021 based on following keywords: "Fall prevention in elderly" or "Falls prevention in 

elderly" or "Fall prevention in older adults" or "Falls prevention in older adults" or "Fall 

risk in elderly" or "Fall risk in older adults" or "Proprioceptive training in elderly" or 

"Proprioceptive Training in older adults" or "Neuromuscular training in older adults" or 

"Neuromuscular training in elderly" or "Balance training to prevent falls" or "Falls 

prevention". Data obtained from this study resulted a total sample, which, after 

undergoing the selection criteria, was reduced to eight articles that cover all the 

factors required for systematic analysis. After the removal of the selected articles, the 

effectiveness of the proprioceptive training in reducing the fall risk in elderly was 

verified. Furthermore, the perturbation-based training was the most effective, since it 

has the correct volume and frequency. 

 

Keywords: Proprioceptive, databases, selection criteria. 
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           1 – Introdução 

Com o avanço científico, tecnológico e de condições de saúde de uma nação, 

a distribuição etária da população tende a ser alterada. Por exemplo, a pirâmide 

etária brasileira vai aos poucos se invertendo, representando maior longevidade da 

população, e menor número de nascimentos (Meyer, 2006). É importante mencionar 

que tal comportamento já foi observado em outros países, como por exemplo, em 

diversos países da Europa e alguns da América do Norte. A consequência e 

constatação de tal processo é o envelhecimento da população (Carvalho&Wong, 

2008). 

Uma das consequências mais marcantes decorrentes do processo de 

envelhecimento populacional é a observação do aumento da incidência de quedas. 

Na realidade, a ocorrência de quedas é uma das consequências do envelhecimento 

que mais exige investigações para garantir melhor qualidade de vida para estas 

pessoas de idade avançada (Chang et al, 2010), principalmente pelo impacto que as 

mesmas impõem no sistema de saúde, na qualidade de vida (Rubenstein, 2006) e, 

até mesmo, na morbidade (Neto et al, 2017; Santana et al, 2019) de adultos idosos. 

 Quedas normalmente estão relacionadas com perda e/ou restrição na 

mobilidade, problemas neurológicos e até cardiovasculares, tornando-se uma grande 

preocupação a todos os familiares e daqueles que trabalham com essa população 

(Lord et al, 2003).A maior incidência de quedas em idosos pode estar associada à 

inúmeras causas. Por exemplo, idosos apresentam redução da capacidade de 

produção de força e redução da sensibilidade sensorial (por exemplo, Toledo e 

Barela, 2010; 2014). Porém outras alterações comumente observadas em idosos 

tais como a perda de massa muscular (Granic et al.,2019) e perda de mobilidade 

articular (Rebelatto et al, 2006). Todas essas alterações influenciam negativamente 

no controle postural e manutenção do equilíbrio, impactando e dificultando a 

realização das tarefas diárias básicas dessa população tais como tomar banho, se 

trocar, fazer compras, se locomover dentro de sua própria casa, cozinhar, dentre 

outros (Emilio et al., 2014). 

Uma das formas mais importantes e impactantes para minimizar os efeitos e 

as alterações indesejadas associadas ao envelhecimento é a prática e envolvimento 
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em programas de atividade física. Mais ainda, a prática de atividade física tem sido 

apontada como importante para minimizar possíveis problemas decorrentes do 

envelhecimento (Hektoen, Aas & Lurås, 2009). Neste sentido, estudos apontam que 

a capacidade de equilíbrio de idosos pode ser melhorada a partir de programas e 

atividades de alongamento (Maeda et al, 2016), de treinamento proprioceptivo 

(Faude et al, 2015; Emilio et al, 2014), de força (Eckardt, 2016; Wolfson et al, 1996), 

de potência (Faude et al, 2015) e de equilíbrio (Wolfson et al, 1996; Gusi et al, 

2012). 

Recentemente, tem sido sugerido que redução da capacidade de 

sensibilidade articular está diretamente relacionada com aumento da oscilação 

corporal de idosos durante manutenção da postura ereta (Toledo & Barela, 2010; 

2014). Por outro lado, a inclusão de uma fonte adicional de informação sensorial 

melhora o desempenho do sistema de controle postural, propiciando redução da 

oscilação corporal e melhora no equilíbrio de adultos idosos (Barela, et al., 2018). 

Considerando essa perda específica, que impacta a capacidade de equilíbrio de 

idosos, é de extrema importância identificar possíveis formas de intervenção e 

minimização da perda proprioceptiva em idosos. 

Considerando a novidade e que a identificação das perdas proprioceptiva e 

seu impacto no controle postural de idosos são relativamente recentes, é crucial a 

organização e identificação do conhecimento existente sobre a presente temática na 

literatura atual. Uma forma para a organização do conhecimento sobre essa temática 

é a realização de uma revisão sistemática. Ainda, como forma de melhor examinar 

os possíveis impactos de programas de intervenção na capacidade proprioceptiva de 

adultos idosos é importante realizar uma meta-análise envolvendo os trabalhos 

identificados na revisão sistemática. 

 

          2 – Revisão de Literatura 

 

         2.1 – Estrutura etária da população 

Com o passar dos anos no Brasil, após inúmeros períodos em que ocorreram 

enormes aumentos do contingente populacional, a taxa de natalidade e mortalidade 

vêm sofrendo quedas. Juntando ambos os processos, ocorre o envelhecimento da 

população (Nasri, 2008). Com esta transição demográfica, de uma população jovem 
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com baixa expectativa de vida para uma população envelhecida, a importância do 

grupo das crianças da população diminui, e o peso do grupo dos idosos para a 

sociedade sofre um grande aumento. Tal movimentação demográfica causa uma 

maior demanda de atenção para os números expressivos de pessoas com 60 anos 

ou mais (Oliveira, 2019). 

 

           2.2 – Quedas, causas e consequências 

Mesmo sendo uma causa natural do processo de desenvolvimento, o 

envelhecimento gera modificações e alterações marcantes nos adultos idosos. De 

forma geral, o processo natural de envelhecimento provoca redução na capacidade 

de adaptação do indivíduo ao meio ambiente (Barela; Lopes & Razuk, 2011). Ainda, 

essas alterações provocam diversas alterações fisiológicas e funcionais afetando a 

integridade, permitindo o surgimento de doenças crônicas, afetando a saúde e a 

qualidade de vida dos idosos (Silva & Ferrari, 2011). Uma das consequências mais 

marcantes é a redução e/ou perda da capacidade funcional, provocando perda de 

independência mesmo para a realização de atividades diárias. (Souza et al., 2017). 

Com essas mudanças fisiologias no idoso, associado a fatores ambientais 

desfavoráveis, o risco e a incidência de quedas aumentam significantemente 

(Ribeiro et al., 2008).Neste sentido, a queda é entendida como como um evento 

acidental, que muda a posição e orientação do corpo para um plano inferior e 

diferente e que afetará de forma marcante diversos aspectos no processo de 

envelhecimento (Fabrício; Rodrigues & Junior, 2004). 

Estima-se que cerca de 30% da população idosa acima de 65 anos e metade 

das pessoas institucionalizadas ou acima dos 80 anos experimentam uma queda ao 

ano (Carvalho et al, 2012). Ainda, acima dos 65 anos, queda se encontra como a 

sexta maior causa de morte. (Tinetti et al., 1994). Finalmente, além da incidência 

expressiva da população que sofre lesões por queda, metade dos que já sofreram 

uma queda caem novamente no ano seguinte (Berry & Miller 2008). 

Outro motivo de preocupação com quedas, é que 77% delas ocorrem dentro 

de casa, tendo um fator ambiental citado em 44% das quedas, dentre esses, 25% 

por tropeçar em objetos e 10% em escadas (Tinetti;Speechley;Ginter,1988). 

Adicionalmente, quedas podem ocorrer decorrentes de efeitos de doenças agudas 

(10%) e por eventos de tontura (13%) (Tinetti;Speechley;Ginter,1988). 
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Dentre as diversas alterações morfofuncionais que ocorrem em função do 

aumento da idade, está a sarcopenia (Martinez; Camelier & Camelier, 2014). A 

sarcopenia consiste na perda de massa muscular esquelética, afetando a produção 

de força e, consequentemente, provocando diversas alterações funcionais dessa 

população (Diz et al., 2014). O aspecto mais latente decorrente da ocorrência da 

sarcopenia em idosos é a maior incidência de quedas nessa população (Granic et 

al., 2019).  

Como mencionado, as alterações associadas à sarcopenia estão diretamente 

relacionadas à saúde e à qualidade de vida da população, que cada vez mais tem 

sua expectativa de vida crescente. Infelizmente, ainda não existem maneiras para 

manter a qualidade de vida por completo durante todos esses anos de vida 

(Turzanska; Drelich & Porturzynska, 2019). Entretanto, algumas formas de 

minimização dos efeitos deletérios do processo de envelhecimento e para prevenir 

os problemas de saúde acima citados sugerem a realização de avaliação cada vez 

mais precisa da força, da propriocepção e do equilíbrio além da realização de 

atividade física como forma de desenvolvimento destes fatores que quando 

diminuídos, são causais das quedas (Cvecka et al., 2015). 

 

           2.3 - Treinamento 

Cvecka e colaboradores (2015) observaram que o treinamento de força 

muscular e estimulação proprioceptiva provocam melhora no funcionamento do 

controle postural e, como consequência, redução na incidência de quedas em 

idosos.Neste caso de intervenção, força muscular refere-se à tensão que um 

músculo ou grupamento de músculos. Tendo a capacidade dos músculos 

melhorada, estes podem atuar de forma mais específica nas articulações 

contribuindo para manutenção da posição estável (Micheo; Baerga & Miranda, 

2012). No caso da propriocepção, um conjunto de receptores sensoriais propicia 

informação sobre a posição e alteração dos segmentos e articulação do corpo e 

qualquer treinamento propiciaria uma adaptação nestes mecanismos sensoriais para 

obtenção mais precisa e detalhada das alterações segmentares e articulares que 

ocorrem contribuindo para eventuais alterações e correções na realização das ações 

motoras (Cerulli et al.,2001). 
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Considerando as alterações decorrentes do processo de envelhecimento e o 

impacto destas alterações no controle postural de idosos é de suma importância 

verificar medidas e intervenções para minimizar as alterações e as consequências 

no funcionamento do controle postural. Neste sentido, o exercício físico é constitui 

uma forma importante utilizada para diminuir as alterações decorrentes do processo 

de envelhecimento, minimizando o impacto e promovendo manutenção das funções 

(Sobiech et al., 2019). 

 

           3 – Objetivo  

O objetivo do presente estudo é examinar indicativos do uso de intervenção 

proprioceptiva como forma de prevenção de quedas em adultos idosos, realizando 

uma revisão sistemática. 

 

             4 - Hipótese(s) 

  É esperado que sejam encontrados resultados que corroborem a utilização 

do treinamento proprioceptivo na prevenção de queda de idosos a partir da análise 

de estudos realizados a partir de estudos devidamente controlados. 

 

           5 – Métodos 

          5.1 – Procedimentos 
Os procedimentos dessa revisão sistemática seguiram o protocolo da 

PRISMA e os procedimentos descritos por (Bento, 2014). Ainda, o protocolo para 

realização da presente revisão sistemática foi registrado na base PROSPERO, com 

o número de registro CDR42021275365, ano de 2021. 

 

           5.2 – Informações das buscas e estratégias de pesquisa 

A busca de estudos para o presente estudo ocorreu em Outubro de 2021, no 

Brasil, buscando nas bases de dados PubMed (testes clínicos e testes 

randomicamente controlados), Scielo, PsycINFO (Aging), Lilacs (Estudo prognóstico, 

Estudo observacional, Relato de casos, Guia de prática clínica, Ensaio clínico 

controlado) , Web of Science (Athena UNESP, Aged, Clinical Interventions in Aging) 

e Scopus (Athena UNESP, Aged). Apenas na PubMed foram realizadas buscas com 

a palavra “elderly”. Os estudos considerados para análise, no presente estudo, 

englobaram artigos publicados no período entre Agosto de 2016 e Agosto de 2021. 
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As palavras-chave utilizadas para a busca foram: "Fall prevention in elderly" or "Falls 

prevention in elderly" or "Fall prevention in older adults" or "Falls prevention in older 

adults" or "Fall risk in elderly" or "Fall risk in older adults" or "Proprioceptive training 

in elderly" or "Proprioceptive Training in older adults" or "Neuromuscular training in 

older adults" or "Neuromuscular training in elderly" or "Balance training to prevent 

falls" or "Falls prevention". 

 

           5.3 – Critérios de Inclusão 

Para a seleção dos estudos, os seguintes critérios de inclusão foram 

aplicados: Ser estudo experimental, ser realizado com ambos os gêneros, envolver 

algum tipo de treinamento proprioceptivo com pessoas idosas, com idade igual ou 

superior à 65 anos. 

 

            5.4 – Critérios de Exclusão 

Os critérios de exclusão foram divididos em pré-leitura, pós leitura do resumo 

e pós leitura do artigo completo. Os critérios de exclusão pré-leitura foram os 

seguintes: assunto do artigo distante do assunto da revisão não ser estudo 

experimental; listar no título treinamento realizado com apenas um gênero; realizar 

mais de um treinamento além do proprioceptivo e não realizar treinamento 

proprioceptivo. 

Após os critérios pré-leitura, foram aplicados os critérios de seleção pós-

leitura do resumo. Neste caso, os critérios foram: resumo que não demonstra 

qualquer indício do artigo conter informações de treinamento para corroborar ou 

refutar a hipótese da revisão sistemática e não demonstrar realização de 

treinamento. Como última etapa, foi realizada leitura completa dos artigos restantes 

e aplicados os seguintes critérios de exclusão: artigo com treinamento de baixa 

qualidade ou sem comprovação prévia de efetividade ou foi utilizado algum tipo de 

treinamento além do proprioceptivo para comparar os dois, ao invés do foco na 

efetividade do proprioceptivo. 
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           5.5 – Processo de extração de dados 

Após a definição dos artigos, os quais foram examinados por dois 

pesquisadores  e após comum acordo dos artigos selecionados, foi constituída a 

amostra do estudo com um total de oito artigos reconhecidos e selecionados.  

 

           6 – Resultados 

           6.1- Seleção dos estudos 
 Como mencionado, a Figura 1 apresenta o fluxograma indicando os 

procedimentos e o resumo dos passos adotados no presente estudo é apresentado 

na Figura 1. 

 

Figura 1 – Representação do fluxograma utilizado para identificação dos estudos na 

revisão sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 1 – Diagrama  
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Após a definição e a seleção dos artigos, com base nos critérios de exclusão 

e inclusão, de oito artigos ocorreu a obtenção e análise das informações dos artigos 

selecionados. Resumo das informações principais destes artigos são apresentadas 

na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1 – Identificação (autoria) e características (participantes, duração e 

treinamento e resultado principal) dos artigos selecionados no presente estudo. 

 

Autor Participantes Duração e Treinamento Resultado 

Allin et al, 
2020 
 

34 
participantes 
(61-75 anos) 

2 semanas. 
 O treinamento foi 
realizar um treinamento 
baseado em tropeços e 
deslizes induzidos 
durante a marcha. 

Não teve melhoras 
significativas, 
provavelmente a dosagens 
diferentes a outros artigos 
com PBT. 

Riva et al, 
2019 

30 homens e 
31 mulheres 
(65-85 anos) 
 

6 semanas 
O treinamento 
proprioceptivo de alta 
freqüência é baseado 
em uma plataforma de 
instabilidade (rocking 
training) com apoio 
unipodal. 

Melhora a estabilidade 
unipodal, o artigo já 
especifica a relação com 
diminuição da taxa de 
quedas. 

Hamed et al, 
2018 
 

47 
participantes 
(65-80 anos) 
 

14 semanas. 
O treinamento do grupo 
de força realizou 
exercícios de força para 
membros inferiores, e o 
grupo do treinamento de 
perturbação realizou 
exercícios que 
melhorassem a base de 
apoio e o contra 
movimento de 
segmentos ao redor do 
centro de massa. 

O grupo com treinamento 
de perturbação teve uma 
melhora significativa na 
melhora da estabilidade. 

Kao et al, 
2018 

62 
participantes 
( ≥ 65 anos) 

8 semanas. 
O treinamento foi 
realizado com um 
participante por vez, a 
informação foi recebida 
pelos participantes 
visualmente ou 
acústicamente e 

O treinamento cognitivo-
motor melhorou a taxa de 
equilíbrio e diminuiu a taxa 
de risco de quedas 
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realizavam uma ação de 
acordo com a própria 
interpretação 

Laatar et al, 
2017 

24 
participantes 
(≥ 65 anos) 

6 meses. 
Foi realizado um 
treinamento progressivo, 
o qual incluía exercícios 
de equilíbrio, força e 
sensório-motor. 

O treino físico–cognitivo 
melhorou a estabilidade 
postural e diminuiu o risco 
de quedas. 

Mittaz Hager 
et al, 2019 

405 
participantes 
(≥ 65 anos) 

6 meses. 
O treinamento foi 
selecionado após os 
idosos realizarem todos 
os 48 exercícios 
propostos e serem 
avaliados em dificuldade 
tanto pelos idosos, 
quanto a performance 
pelos profissionais 
designados. 
O treinamento foi 
realizado em casa. 

Todos os grupos obtiveram 
melhora no equilíbrio após o 
treinamento com exercícios 
em casa. 

Okubo et al, 
2019 

44 
participantes 
(65-90 anos) 

1 semana. 
O treinamento se baseia 
em equilíbrio reativo, no 
qual, durante a marcha 
houveram deslizes e 
tropeços durante 40 
minutos. 

Treino com tropeços e 
deslizes induzidos diminuiu 
a taxa de queda. 

Richards et 
al, 2019 

13 
participantes 
(≥ 65 anos) 

1 sessão. 
Caminhada em 
velocidade, a qual, o 
participante julgue 
confortável para sua 
caminhada. 
Durante os 10 minutos 
de caminhada haverão 
perturbações visuais. 

Melhora nos movimentos de 
antecipação pós 
perturbação externa. 

                                        

 

           6.2 – Participantes dos estudos selecionados 

Todos os participantes em todos os estudos passaram pelo critério de 

inclusão: não possuir nenhuma característica que causasse alguma debilidade, seja 

física ou mental. 
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          6.3 - Resultados dos estudos selecionados 

Dos artigos, oito no total, apenas um não observou resultados indicando 

melhora significativa do equilíbrio e redução do risco de quedas em idosos (Allin et 

al, 2020). Vale ressaltar que neste estudo o treinamento foi baseado em perturbação 

da marcha com deslizes e tropeços. Ainda, segundo os autores, a falta de efeito na 

redução de quedas e melhora no equilíbrio de idosos pode ter sido decorrente da 

baixa dosagem do treinamento (Allin et al., 2020). 

Diferentemente, os demais sete estudos apresentaram resultados positivos na 

melhora do desempenho do equilíbrio de idosos. Neste caso, vale destacar que o 

resultado positivo no desempenho do controle postural foi observado em diversos 

tipos de intervenção. Especificamente, melhora do controle postural foi observado 

em treinamento específico de propriocepção de alta frequência (Riva et al, 2019), 

treinamento de perturbação da marcha propiciando melhora na base de apoio e na 

produção de contra movimentos dos segmentos corporais (Hamed et al, 2018) e 

redução da taxa de quedas (Okubo et al., 2019; Richards et al., 2019). Ainda, 

treinamento envolvendo aspectos cognitivo-motor também propiciou melhora na 

estabilidade em resposta à estímulo visual ou acústico (Kao et al., 2018) e melhora 

do equilíbrio decorrente do treinamento sensório-motor (Laatar et al., 2017). 

Finalmente, treinamentos realizados em casa com exercícios selecionados de 

acordo com a dificuldade avaliada pelos idosos ao realizar também propiciaram 

melhora do equilíbrio (Mittaz Hager et al., 2019). 

 

           7 – Discussão 

O objetivo deste estudo foi identificar na literatura estudos que 

demonstrassem o efeito do treinamento proprioceptivo na diminuição da taxa de 

quedas de idosos. Os resultados da revisão sistemática indicaram que a maioria dos 

estudos selecionados, sete estudos, observaram resultados positivos do treinamento 

de propriocepção no controle postural de idosos. Por outro lado, apenas um estudo 

não observou melhora no desempenho do controle postural após a intervenção. 

O processo natural de envelhecimento, com o avançar da idade, leva a uma 

redução na capacidade adaptativa do (Barela; Lopes & Razuk, 2011). Essas 

alterações são decorrentes de diversas alterações fisiológicas, levando à alterações 

funcionais dos idosos. Uma forma de minimizar essas alterações é através de 
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programas de atividade física (Sobiech et al., 2019). No caso dos estudos verificados 

na presente revisão sistemática, intervenções com exercício físico que 

demonstraram a maior efetividade foram principalmente as com perturbações na 

marcha, seja visual ou óptica (Hamed et al.,2018; Kao et al., 2018; Okubo et al., 

2019; Richards et al., 2019), provavelmente por expor o indivíduo para este tipo de 

situação no cotidiano e, assim, o fazendo provocando adaptação para melhor 

responder às situações ocorridas. 

A efetividade do treinamento no desempenho do controle postural em idosos 

também foi observada em situações diferentes daquelas vivenciadas no treinamento. 

Alguns estudos observaram que o treinamento foi útil e produziu melhor adaptação 

em situações de tropeços e deslizes diferentes dos realizados no treinamento 

(Okubo et al., 2019; Richards et al., 2019). Portanto, além de efetivo para melhor o 

controle postural em situações treinadas, idosos também passaram a apresentar 

melhor resposta funcional em qualquer tipo de perturbação externa que ocorra na 

vida o idoso. Essa capacidade de transferir os benefícios de treinamentos em 

situações outras daquelas que foram especificamente treinadas certamente é 

importante e merece maior atenção de estudiosos. 

 

 

           8 – Conclusão 

Com base nos resultados da revisão sistemática realizada, pode-se concluir 

que treinamento proprioceptivo, de diversas formas e com o emprego de diversas 

estratégias, provoca melhora no funcionamento e desempenho do controle postural, 

possibilitando a produção de respostas mais apropriadas à perturbações externas, e 

consequentemente, um menor risco de queda em idosos sem debilidades. 
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