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RESUMO 

Introdução: O processo de envelhecimento está relacionado a um conjunto de 

alterações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas. Conveniente a 

essas alterações, os indivíduos mostram perda progressiva da capacidade de 

adaptação ao meio ambiente, sucedendo a doenças ou se acentuando, alterando 

suas habilidades motoras e cognitivas. Método utilizado: Trata-se de uma revisão 

sistemática. Os estudos foram selecionados através das bases de dados nas 

plataformas: PubMed, Lilacs, Medline e Scielo. Os descritores utilizados foram: 

Idosos; Envelhecimento; Quedas, Velocidade e Marcha. Usando dos operadores 

boleanos "AND" e "OR". Foram utilizados artigos dos últimos seis anos (2017 – 2022). 

Resultados: Foram encontrados quinhentos e sessenta e quatro (564) artigos 

científicos, foram excluídos quinhentos e cinquenta e três (553) artigos (529 pelo título, 

três pela duplicidade e vinte-um pelo resumo), e após análise criteriosa foram 



incluídos onze (11) artigos que foram considerados relevantes para o presente artigo. 

Conclusão: Os achados desse trabalho de conclusão de curso contribuem para o 

progresso das pesquisas envolvendo o envelhecimento e os fatores que influenciam 

na queda dos idosos. Em vista dos argumentos apresentados nesse artigo, foi 

analisado os fatores que podem influenciar no risco de queda em idosos e a influência 

da velocidade da marcha.  

Descritores: Idosos; Envelhecimento; Quedas; Velocidade e Marcha. 

 

ABSTRACT 

Introduction: The aging process is related to a set of morphological, physiological, 

biochemical and psychological changes. As a result of these changes, individuals 

show a progressive loss of ability to adapt to the environment, succeeding diseases or 

worsening, altering their motor and cognitive abilities. Method used: This is a 

systematic review. The studies were selected through the databases on the platforms: 

PubMed, Lilacs, Medline and Scielo. The descriptors used were: Elderly, aging, falls, 

speed and gait. Using the Boolean operators "AND" and "OR". Articles from the last 

six years (2017 – 2022) were used. Results: Five hundred and sixty-four (564) 

scientific articles were found, five hundred and fifty-three (553) articles were excluded 

(529 by Title, three by duplicity and twenty-one by abstract), and after careful analysis, 

eleven (11) were included. articles that were considered relevant to this article. 

Conclusion: The findings of this course completion work contribute to the progress of 

research involving aging and the factors that influence the fall of the elderly. In view of 

the arguments presented in this article, the factors that may influence the risk of falls 

in the elderly and the influence of gait speed were analyzed. 

Keywords: Elderly; Aging; Falls; Speed and Gait. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O processo de envelhecimento está relacionado a um conjunto de alterações 

morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas. Conveniente a essas 

alterações, os indivíduos mostram perda progressiva da capacidade de adaptação ao 

meio ambiente, sucedendo a doenças ou se acentuando, alterando suas habilidades 

motoras e cognitivas.1  



Em razão a esses conjuntos de alterações, existe o risco aumentado de queda, 

que pode resultar na dependência do idoso. Eles possuem mais tendência a quedas 

devido ao fato de apresentarem alterações na mobilidade, equilíbrio e controle.1, 4  

Segundo a Organização Mundial da S2aúde (OMS) a população acima de 60 

anos vem crescendo consideravelmente, e se prevê que em 2050 cerca de 2,1 bilhões 

de pessoas irão fazer parte dessa faixa etária. É uma proporção que vem aumentando 

em um ritmo bem rápido e quase dobrará para 22% mundialmente falando.2, 3  

A queda entre a população idosa vem sendo um dos grandes motivos de 

internações hospitalares e consequentemente acompanhado de despesas de altos 

custos para os serviços de saúde. Representando assim um problema de saúde 

pública. Sem dizer também que existe uma alta taxa de mortalidade.1 Segundo o 

Ministério da Saúde, estima-se que 30% dos idosos sofrem algum tipo de queda ao 

ano, e a ocorrência é ainda maior em idosos acima de oitenta anos, chegando a 40%.2   

A velocidade da marcha (VM) tem sido considerada um marcador de saúde em 

idosos capaz de predizer desfechos adversos de saúde, a marcha consiste em uma 

atividade dinâmica fundamental para a realização das atividades de vida diária e 

necessária para a independência dos indivíduos , no entanto com o envelhecer, ela 

tende a se tornar lenta, a diminuição da VM está associada à mobilidade limitada, 

participação na comunidade, declínio cognitivo e aumento do risco de quedas, a 

detecção precoce da VM reduzida permite o monitoramento e tratamento adequados 

para prevenir ou retardar as limitações associadas.5  

Idosos com declínio na velocidade da marcha demonstraram 2,5 vezes maior 

chance de apresentarem desfechos adversos de saúde. Assim, por ser um importante 

indicador de saúde e função, e ser facilmente avaliada e interpretada, a velocidade de 

marcha tem sido considerada como “sexto sinal vital” e um marcador funcional de 

saúde.6  

A área da fisioterapia desenvolveu-se ao longo dos anos, conquistando em 

2017 uma nova especialização em gerontologia, reconhecida pelo Conselho Federal 

de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), pela resolução no 476 e no 477, 

focando na prevenção de doenças, promoção de saúde e na reabilitação dos idosos.7, 

8 A fisioterapia consolidou um papel muito importante na prevenção de quedas em 

idosos através da melhor capacitação em realizar o diagnóstico a respeito da 

funcionalidade, planejar e executar medidas que minimizem os riscos de quedas. 

Desta forma, de acordo com a literatura, este presente estudo tem por objetivo analisar 



importância da fisioterapia no controle da velocidade da marcha e com isso prevenir 

quedas nos idosos.  

  

2. MÉTODO  

A proposta deste estudo trata-se de uma revisão sistemática de artigos 

científicos abordando sobre a importância da avaliação da velocidade da marcha com 

o objetivo de prevenir quedas nos idosos. A pesquisa foi realizada em setembro e 

outubro 2022. As buscas para a revisão foram selecionadas nas seguintes bases de 

dados: Lilacs (Literatura Latino-Amaricana e do Caribe em Ciências da saúde), 

PubMed (National Library of Medicine), Scielo (Scientific Eletronic Library Online), 

Medline (Medical Literature Analysisand Retrieval System Online). No processo de 

seleção foram utilizados os descritores em Ciências da Saúde (DeSC): Idosos; 

Envelhecimento; Quedas; Velocidade e Marcha e em inglês sendo Elderly; Aging; 

Falls, Speed and Gait. Usando dos operadores boleanos "AND" e "OR".  

Como critérios de inclusão foram eleitos artigos publicados nos últimos seis 

anos (2017 - 2022) e conforme os descritores supramencionados. O método PICO foi 

utilizado para seleção dos artigos. O fluxograma foi elaborado pelo método PRISMA, 

que tem como propósito estimar se os instrumentos de estudo selecionados incluem 

itens indispensáveis para a transparência em uma revisão sistemática. 

3. RESULTADOS  

.......... Tabela 1 .......... 

Após a aplicação em cada base de dados foram encontrados quinhentos e 

sessenta e quatro (564) artigos científicos nas plataformas de busca: Pubmed, Scielo, 

Lilacs e Medline, foram pesquisados com os descritores: Idosos; Envelhecimento; 

Quedas; Velocidade e Marcha. Usando dos operadores boleanos "AND" e "OR".  

.......... Tabela 2 .......... 

.......... Tabela 3 .......... 

Foram excluídos quinhentos e cinquenta e três (553) artigos (529 pelo título, 3 

que se encontravam em duplicidade e 21 pelo resumo), e inclusos onze (11) artigos 

que foram elegíveis e incluídos para esta revisão. 



Pela Pubmed foram encontrados quatrocentos e setenta e seis (476) artigos, 

inclusos 2 e excluídos quatrocentos e setenta e quatro (474), sendo quatrocentos e 

sessenta e três (463) pelo título e 11 pelo resumo. Na Scielo foram encontrados nove 

(9) artigos, inclusos e excluídos sete (7), os sete (7) pelo título. Pela lilacs foram 

encontrados vinte e dois (22) artigos, inclusos três (3) e excluídos vinte (20), sendo 

dezesseis (16) pelo título, três (3) por duplicidade e um (1) pelo resumo. E pela 

Medline foram encontrados cinquenta e sete (57) artigos, inclusos cinco (5) e 

excluídos cinquenta e dois (52), sendo quarenta e três (43) pelo título e nove (9) pelo 

resumo. 

.......... Figura 1 .......... 

 

4. DISCUSSÃO 

O envelhecimento da população brasileira, vem aumentando 

consideravelmente em conjunto com o crescimento da longevidade dos idosos 

trazendo profundas consequências para as famílias, comunidade e para o Sistema 

Único de Saúde (SUS), com maior carga de doenças crônicas e incapacidades 

funcionais. Contudo, ainda que as doenças sejam mais frequentes nesta faixa etária, 

o envelhecimento do indivíduo não deve ser visto como sinônimo de incapacidades e 

dependência, mas sim, de maior vulnerabilidade, e necessidade de hábitos saudáveis 

e de maiores ações preventivas. 20 

A queda entre essa população vem sendo um dos grandes motivos de 

internações hospitalares, se tornando um problema de saúde pública e com uma alta 

taxa de mortalidade. Correlacionado a esse risco de quedas está a velocidade da 

marcha, que com o envelhecer ela tende a se tornar lenta, prejudicando a 

independência, e diminuindo a qualidade de vida da população idosa. 1, 2  

De acordo com Binotto et al., existe uma associação entre velocidade da 

marcha e variáveis de incapacidade, fragilidade, sedentarismo, quedas, fraqueza 

muscular, doenças, gordura corporal, déficit cognitivo, mortalidade, estresse, menor 

satisfação com a vida, menor qualidade de vida, duração do cochilo e baixo 

desempenho nos parâmetros quantitativos da marcha em idosos comunitários. Já nos 

estudos de Luiz et al., é relatado que a queda dos idosos são influenciadas por fatores, 

tais como, risco ambientais, farmacológicos, cognitivos, fisiológicos, psicológicos e 

socioeconómicos.09,10  



Na pesquisa de Nini et al., é evidenciado, que as alterações posturais, a falta 

de atividade física, o IMC e doenças cardiovasculares são prognósticos nas trajetórias 

de declínio funcional da marcha, e são fatores que influenciam no risco de queda.  Já 

nos estudos de Nick et al., e Martinez et al., constataram que com o avanço da idade, 

a base e a largura dos passos são alterados, contribuindo para um maior risco de 

quedas, e que isso ocorre devido as alterações posturais e enfraquecimentos 

osteomusculares, bem como a presença de comorbidades, distúrbios da marcha, 

resultando em casos mais graves, de internações e até mesmo mortes, sendo de 

grande importância a intervenção da equipe de saúde juntamente com a fisioterapia  

garantindo a qualidade de vida.12,13,18  

 Com relação a velocidade da marcha Meurisse et al., em seus estudos realizou 

um teste entre jovens e idosos com o objetivo de avaliar e comparar se existe 

diferença na marcha entre as faixas etárias de idade, os resultados demonstraram que 

houve sim uma diferença na transição de passo-a-passo com a velocidade em idosos 

se comparado aos jovens, onde observou-se que houve um efeito da idade sobre os 

parâmetros cinético, temporais e cinemáticos. Segundo Renata et al., em um estudo 

realizado em mulheres, o maior declínio na marcha acontece próximo e acima dos 71 

anos, por isso é importante o monitoramento com intuito de retardar o declínio geral 

associado a velocidades mais baixas da marcha, que podem vir ocasionar ou gerar, 

menor mobilidade, fragilidade e consequentemente quedas. Para Joost et al., 

verificou-se que a velocidade de processamento da marcha foi alterada devido o 

envelhecimento, ou seja, a passagem de informações do sistema neuromuscular até 

a ação do músculo contribui para o declínio funcional, pois a velocidade com que a 

informação era transmitida até a ação do musculo contribui para uma marcha mais 

lenta assim aumentando o risco de queda.5,11,14 

Roberta et al., e Luiz et al., evidenciaram que a prática de atividades físicas de 

forma sistemática e exercícios multissensoriais trabalhados em cadeia cinética 

fechada geraram uma melhora significativa na velocidade da caminhada, na 

capacidade funcional e no equilíbrio em idosos, contribuindo para um melhor 

desempenho funcional diminuindo o risco de quedas.17 

O estudo de Nascimento 2019, aponta que a intervenção fisioterapêutica tem 

efeitos positivos pois viu-se que eles são capazes de reduzir significativamente a taxa 

de queda dos idosos, já que o baixo desempenho da atenção, da memória e de 



funções executivas elevam a instabilidade postural e reduz a velocidade da marcha, 

aumentando o risco de quedas.16   

 

5. CONCLUSÃO  

Diante dos onze artigos selecionados nesta revisão sistemática, foi evidenciado 

uma relação entre o declínio da velocidade da marcha e quedas dos idosos. Ainda 

observado os benefícios proporcionados através da intervenção fisioterapêutica, 

auxiliando na força esquelético muscular prevenindo e corrigindo os desvios posturais 

e ajudando na sustentação do corpo e aumentando a coordenação, proporcionando 

mais estabilidade e agilidade para o idoso. 

Com a análise das técnicas de intervenção fisioterapêutica fica clara seu efeito 

e importância como fisioterapia na prevenção de quedas, ao trazer a melhora do 

equilíbrio, independência funcional, aperfeiçoamento da força e aprimoramento no 

desenvolvimento das atividades de diária, evitando o declínio da velocidade da 

marcha e contribuindo para um bem-estar físico e mental, melhorando sua qualidade 

de vida. 

A presente revisão tem grande relevância para os profissionais da área, pois, a 

sintetização das evidências sobre o efeito da intervenção fisioterapêutica na 

prevenção de quedas bem como a análise da marcha e a avaliação da velocidade 

podem contribuir para subsidiar as ações clínicas desses profissionais, favorecendo a 

prática baseada em evidências. 
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ANEXOS 

Tabela 1 – Características dos artigos de acordo com a tabela: 
autor/ano/título/população/intervenção/comparação/resultados 

 
AUTOR/ 

ANO e 

TÍTULO 

POPULAÇÃO INTERVENÇÃO COMPARAÇÃO RESULTADOS 

Roberta et 

al., 2017 

Padrão de 

marcha, 

prevalência 

de quedas 

e medo de 

cair em 

idosas 

ativas e 

sedentárias 

Trinta e cinco 

mulheres com 

idades entre 

60 e 75 anos 

foram 

divididas em 

dois grupos: 

grupo 

sedentárias 

(GS), que não 

praticavam 

exercícios 

físicos 

regularmente 

no último ano 

e grupo ativos 

(GA), que 

praticavam 

exercício físico 

Foi realizado a 

análise da marcha as 

voluntárias 

caminharam com os 

pés descalços sobre 

um tapete GAITRite 

de 4,88 metros que 

possui sensores de 

pressão que 

possibilitam medir os 

parâmetros espaciais 

e temporais da 

marcha. As 

voluntárias foram 

orientadas a 

caminharem sobre o 

tapete em duas 

condições 

experimentais: uma 

na velocidade 

preferida, e outra na 

maior velocidade 

possível. Foram 

realizadas três 

tentativas em cada 

condição, totalizando 

seis avaliações 

Os resultados 

mostraram uma 

maior incidência 

de quedas e de 

medo de quedas 

nas mulheres 

sedentárias. 

A velocidade da 

marcha, a cadência, e o 

comprimento da 

passada  foram 

significativamente 

maiores nas idosas 

ativas, enquanto o 

tempo em duplo 

suporte foi 

significativamente 

maior nas idosas 

sedentárias em ambas 

as condições 

analisadas. Além disso, 

as idosas ativas 

apresentaram menor 

prevalência de quedas 

(22%) e de medo de 

cair (22%) comparadas 

às idosas sedentárias 

(58% e 70%, 

respectivamente). 

Nini et al., 

2017 

Predicting 

Trajectories 

of 

Functional 

Decline in 

60- to 70-

Year-Old 

People 

403 
participantes 
da 
comunidade 
do estudo 

InCHIANT e 

395 do estudo 

LASA com 

idade entre 60 

e 70 anos 

Foi realizado um 

estudo de coorte com 

a população, onde foi 

realizado um 

questionário sobre as 

suas capacidades 

funcionais onde a 

pontuação variava de 

0 (sem declínio) a 18 

(declínio máximo) 

No início do 

estudo, a 

maioria da 

população não 

relatou declínio 

funcional com 

mediana = 0 

para homens e 

mulheres, mas 

as pontuações 

variaram 

amplamente 

(homens, 

intervalo 0-17; 

mulheres, 

intervalo 0-12). 

A maioria das 

pesquisas anteriores 

sobre trajetórias de 

declínio funcional se 

concentrou em 

populações mais 

velhas, nas quais uma 

proporção substancial 

de pessoas com 

declínio é esperada 



Nick Kluft et 

al., 2017 

The degree 

of 

misjudgme

nt between 

perceived 

and actual 

gait ability 

in older 

adults. 

 

Participaram 

27 idosos, 

sendo 16 

mulheres e 11 

homens 

Foram propostos 

para os idoso dois 

paradigmas para 

testar a capacidade 

real da marcha: uma 

manipulação da 

largura do caminho e 

uma manipulação da 

velocidade e foi 

pedido aos 

participantes que 

indicassem a menor 

largura do caminho 

(em uma 

determinada 

velocidade) e a 

velocidade máxima 

(em uma 

determinada largura 

do caminho) na qual 

eles acreditavam que 

poderiam executar 

com precisão, ou 

seja, caminhar sem 

sair do caminho ou 

perder o equilíbrio. 

A largura do 

passo no 

caminho mais 

estreito diferiu 

significativament

e dos três 

caminhos mais 

largos, os idosos 

demonstraram 

diminuir a 

velocidade da 

marcha ao 

caminhar em um 

caminho estreito 

Uma largura de 

caminho mais estreita 

levou a mais erros do 

que uma largura de 

caminho maior, como 

esperado, mas a 

precisão da marcha não 

foi influenciada pela 

velocidade. Embora 

esperássemos que a 

precisão diminuísse 

com o aumento da 

velocidade, a largura do 

caminho e a 

variabilidade da largura 

do caminho não 

mudaram com as 

velocidades no nível do 

grupo. Possivelmente, 

isso pode ser explicado 

por uma relação 

quadrática entre a 

largura do passo e a 

velocidade da 

caminhada], onde a 

menor largura do passo 

ocorre próximo à 

velocidade de 

caminhada preferida 

Luiz 

Gustavo et 

al., 2017 

Multisensor

y and 

closed 

kinetic 

chain 

exercises 

on the 

functional 

capacity 

and 

balance in 

elderly 

women: 

blinded 

randomized 

clinical trial 

Foram 

submetidas a 

análise 32 

idosas do 

Centro de 

Convivência 

da Secretaria 

de BemEstar 

Social de 

Bauru 

distribuídas 

em dois 

grupos: 

controle (GC = 

15) e 

experimental 

(GE = 17) 

O programa de 

exercícios 

multissensoriais e de 

cadeia cinética 

fechada foi aplicado 

durante uma hora, 

uma vez por semana, 

durante 12 semanas. 

A 

Capacidade funcional 

foi mensurada pelo 

Timed Up and Go 

(TUG) e o teste de 

caminhada de 10 

metros (TC10) e seu 

equilíbrio pela Escala 

de Equilíbrio de Berg 

(BBS). 

Com relação à 

comparação 

entre o primeiro 

momento e o 

segundo 

momento no 

grupo 

experimental 

após a 

intervenção, 

houve aumento 

estatisticamente 

significativo no 

desempenho 

funcional dos 

idoso 

Estes resultados 

permitem supor que os 

exercícios 

multissensoriais 

combinados com os 

exercícios de cadeia 

cinética fechada são 

capazes de melhorar a 

função física dos 

idosos, deixando-os 

mais independentes. 



Luiz et al., 

2017  

Risk for falls 

among 

community-

dwelling 

older 

people: 

Systematic 

literature 

review 

 

As amostras 
nos estudos 
primários 
variaram de 27 
para 21.020 
participantes 
idosos da 
comunidade 
com idade 
acima de 65 
anos   

Foi realizado um 

estudo para 

determinar fatores de 

habitação, ambiente 

e saúde em mulheres 

coreanas que caem 

em casa e quedas 

recorrentes na 

comunidade  

No estudo foi 

relatado que o 

sexo feminino 

(mulheres são 

mais propensas 

a quedas na 

comunidade) 

apresentam 

maior 

comprometiment

o das atividades 

de vida diária, o 

medo de cair, 

sintomas de 

depressão 

A amostra foi composta 

por 62 estudos e foram 

identificados 50 fatores 

de risco. Desses fatores 

de risco, apenas 38 já 

constam na 

classificação  

Joost B. et 

al., 2017  

Gait Speed 

and 

Processing 

Speed as 

Clinical 

Markers for 

Geriatric 

Health 

Outcomes 

Idoso com 
idades entre 
60 a 75 anos 
de idades   

Foi realizado um 

estudo de coorte com 

objetivo de investiga 

o potencial 

independente e 

combinado de 

velocidade de 

marcha lenta e 

velocidade de 

processamento lenta 

como preditores de 

resultados adversos 

à saúde 

 A velocidade de 

processamento 

mais lenta 

apenas previu 

quedas na 

presença de 

marcha lenta 

A lentidão do 

pensamento é tão 

relevante quanto a 

lentidão do movimento 

para prever resultados 

adversos à saúde, 

porque eles parecem 

representar patologias 

subjacentes separadas 

Renata et 

al., 2018 

The slowing 

down 

phenomeno

n: What is 

the age of 

major gait 

velocity 

decline? 

Participaram 
653 mulheres 
saudáveis, 
com idades 
entre 18 e 89 
anos, divididas 
em cinco 
faixas etárias: 
≤26, 36-45, 
46-60, 61-70 e 
≥71 anos. 

Seus parâmetros 

foram coletados 

usando o GAITRite 

®carpete 

computadorizado 

O modelo 

estimado 

mostrou que o 

aumento de um 

ano na idade 

reduz a 

velocidade da 

marcha em 

média 0,31 

cm/s. se a idade 

for menor que 71 

anos, a 

velocidade 

diminuirá em 

média 1. 75 cm/s 

por ano. A 

velocidade 

média das 

mulheres com 

Os resultados 

apontaram que, 

mulheres próximas e 

acima de 71 anos de 

idade devem ser 

monitoradas de perto 

devido aos efeitos 

adversos à saúde 

associados à redução 

da velocidade da 

marcha 



mais de 71 anos 

foi de 115,4 

cm/s, 7,8% a 

menos que uma 

década antes 

Guillaume 

et al., 2018 

Effect of 

age and 

speed on 

the step-to-

step 

transition 

phase 

during 

walking 

 Oito jovens de 
idade: 21 a 28 
anos, e 
dezenove 
idosos de 
idade: 67 a 86 
anos 

A avaliação foi feita 

com o uso de uma 

esteira 

instrumentada que 

permite a medição 

nas mesmas 

velocidades de 

caminhada 

constantes para 

ambas as 

populações medindo 

a forca utilizada pela 

perna de trás e a 

perna da frente 

As forças 

exercidas pela 

perna de trás ou 

da frente, a 

duração da 

transição, a 

frequência da 

passada, mas 

também a 

inclinação do 

tronco, os 

ângulos do 

quadril e do 

tornozelo 

mostram um 

efeito 

significativo 

dependente da 

idade 

Achados mostram uma 

adaptação diferente da 

transição passo-a-

passo com velocidade 

em idosos e identificam 

dois potenciais 

indicadores de 

comprometimento da 

marcha com a idade: a 

contribuição  

empurrão vertical 

médio feito pela perna 

de trás perna da frente 

‘e a sincronização entre 

a aceleração para cima 

e para frente do com 

durante a transição. 

Binotto 

Angélica el 

al, 2018 

Physical 

frailty and 

gait speed 

in 

ommunity 

elderly: a 

systematic 

review 

  

Foram 
analisados 
1.327 
indivíduos 
com 65 anos 
ou mais 
residentes no 
norte de 
Madri, 
Espanha  

Foi realizado uma 

pesquisa nessa 

região utilizando 

estatísticas referente 

ao número de queda 

dos idosos na região.  

A Velocidade de 

Marcha reduzida 

como marcador 

de fragilidade 

física foi maior 

nas mulheres 

em comparação 

aos homens por 

apresentarem 

um número de 

maior de 

sedentarismo na 

região.  

Os resultados dos 

estudos mostraram 

associação entre 

Velocidade de Marcha 

e as variáveis de 

incapacidade, 

fragilidade, 

comprometimento 

cognitivo, dependência, 

mortalidade, estilo de 

vida sedentário, 

fraqueza muscular, pior 

saúde e qualidade de 

vida, estresse, duração 

do cochilo, obesidade, 

massa e percentual de 

gordura corporal e 

baixo desempenho em 

parâmetros 



quantitativos da 

marcha.  

Nascimento 

Marcelo de 

maio, 2019 

Queda em 

adultos 

idosos: 

Consideraç

ões sobre 

a 

regulação 

do 

equilíbrio, 

estratégias 

posturais e 

exercício 

físico  

População 
acima de 60 
anos no Brasil  

Foi realizado uma 

pesquisa com 

objetivo de 

apresentar os 

principais aspectos 

teóricos sobre o 

papel dos sistemas 

Sensoriais 

responsáveis pela 

regulação do 

controle postural,  

Com base no 

estudo do artigo 

foram 

evidenciados 

que com o 

envelhecimento 

o declínio da 

forca e 

mobilidade 

resultam em 

uma maior taxa 

de quedas do 

que comparados 

a indivíduos 

mais jovens.  

A prática regular de 

exercícios físicos 

contribui para a 

diminuição de quedas 

em idosos. E os 

profissionais da área 

clínica devem 

aprofundar seus 

conhecimentos sobre 

riscos de quedas e 

fatores associados.  

Matinez 

Gonzales et 

al, 2020 

Effect of 

age and 

speed on 

the step-to-

step 

transition 

phase 

during 

walking  

População 
mundial acima 
de 60 anos  

Foi realizado um 

estudo com base nas 

estatísticas, que 

mostraram os 

motivos para levar 

um idoso a queda    

No estudo foi 

mostrado que 

em países de 

baixa renda 

onde a 

infraestrutura e 

precária e o 

cuidado com 

idoso são 

baixos, o risco 

de queda 

aumenta 

comparado a 

países 

desenvolvidos 

por 

apresentaram 

um amparo 

melhor para a 

sua população 

no processo de 

envelhecimento  

Houve uma 

identificação precoce 

dos fatores de risco. E 

que a prevenção deste 

problema geriátrico é 

importante, evitando 

uma queda evitamos as 

suas consequências. 

Os profissionais de 

saúde e familiares 

devem estar cientes de 

que um alto percentual 

de quedas é evitável e 

as múltiplas causas que 

podem causá-las 

devem ser controladas.  

 

 

 

 

 



Tabela 2 – Artigos encontrados após o cruzamento das respectivas plataformas. 

 
Plataforma Encontrados Inclusos Excluídos Total 

Lilacs 22 2 20 22 

PubMed 476 2 474 476 

Scielo 9 2 7 9 

MedLine 57 5 52 57 

Total de Artigos encontrados 564 

Tabela 3- Artigos excluídos após a seleção de dados nas respectivas plataformas. 

 
Artigos Excluídos 

 Lilacs Scielo PubMed Medline 

Título 16 7 463 43 

Resumo 1 0 11 9 

Duplicidade 3 0 0 0 

Resultado final 553 artigos excluídos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Figura 1. Fluxograma PRISMA dos estudos incluídos na revisão. 

 

 

 

Registros removidos antes 

da triagem: Duplicados (n = 

3)  

Assinalados  como  não 

elegíveis pelas ferramentas 

automatizadas (n = 0)  
 

 

Registros excluídos **  

(n = 550)  
 

 

Publicações retiradas   

(n = 0)  
 

 

Publicações excluídas:  

Ano (n = 0)  

Título (n = 529)  

Resumo n = 21)  

Idioma (n = 0)  
 

 

FLUXOGRAMA   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Registros identificados  
através de:   
  
Bases de Dados    

( n = 564)   

Registros em triagem   
( n =  56 1 )   

Publicações  
pesquisadas para se  
manterem   ( n  = 11)   

Publicações retiradas  
para elegibilidade   
  ( n  = 11)   

de  estudos  Total  
incluídos na revisão    

1 n =  ( 1 )   
de  Total  publicações  

incluídas   
  ( n =  1 1 )   

Identificação 
  

Triagem 
  

Incluídos 
  


