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Introdução: A osteoporose é uma doença esquelética, sistêmica, que se distingue por perda de massa óssea, 
ha-vendo uma redução absoluta da quantidade de osso, deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, com con-
seguinte aumento da fragilidade óssea e suscetibilidade a fraturas. Sendo assim, a fisioterapia pode atuar na prevenção 
de quedas e da osteoporose através de exercícios físicos, aumento da mobilidade, fortalecimento muscular, melhora 
do equilíbrio, orientações quanto aos riscos ambientais treino de marcha. Objetivo: Identificar e averiguar na litera-
tura a abordagem da fisioterapia na prevenção da osteoporose em idosos. Metodologia: Trata-se de uma revisão 
bibliográfica, realizada entre novembro de 2015 a março de 2016, entre artigos e livros científicos compreendidos entre 
o período de 2008 a 2016, que contemplam a temática da prevenção da osteoporose através da fisioterapia. A coleta 
foi realizada nas principais bases de dados disponíveis, como Medline, Liliacs, SciELO. Resultados: A fisioterapia 
constitui uma forma de prevenção não só da osteoporose como também das fraturas e dos males que a diminuição da 
funcionalidade na terceira idade traz para o indivíduo. O treinamento resistido, exercícios de equilíbrio e flexibilidade, 
atividades aeróbicas, caminhadas, alongamentos, recreações e treinamento de força para músculos específicos estão 
entre as principais formas de prevenção da osteoporose. Dentro da osteoporose o fisioterapeuta deve ter sempre como 
aliado básico uma boa avaliação do estado do idoso, pois, é a partir desta avaliação que os objetivos serão traçados a 
pequeno, médio e longo prazo. Conclusão: A abordagem da fisioterapia em seu âmbito preventivo utiliza exercícios 
terapêuticos como um importante aliado na aquisição da melhora do metabolismo ósseo do idoso e nos aspectos mais 
funcionais como melhora do equilíbrio, marcha e força muscular. Dando ao idoso uma maior confiabilidade para execu-
tar suas atividades de vida diária e melhorar sua qualidade de vida.
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