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Atualmente o contingente da população idosa está crescendo de forma bastante 
expressiva. O envelhecimento traz consigo diversas alterações na vida destes in-
divíduos. Especialmente as modifi cações funcionais podem trazer prejuízos quanto 
à independência e desempenho na realização das tarefas diárias. Uma destas ca-
pacidades funcionais é o controle postural, que devido às alterações fi siológicas 
da senescência pode fi car diminuído, contribuindo para o surgimento de quedas. 
Desta forma, o objetivo deste artigo é elencar as principais alterações fi siológicas 
advindas com o envelhecimento e relacionadas ao controle postural. 
Descritores: Envelhecimento, Controle postural, Idoso.

Nowadays the elderly population amount increase in an expressive way. The aging 
brings many changes on these individuals, especially functional modifi cations. The-
se may bring damage to the domestic work independence and performance. One of 
these functional capacities is the postural control that may decrease in consequen-
ce of the physiological changes of aging, provoking the increase of falls. This way, 
the goal of this paper is to show the main physiological changes occurred with the 
aging due to the postural control.
Descriptors: Aging, Postural control, aged.

Actualmente el contingente de la población de la tercera edad esta creciendo de 
manera bastante expresiva. El envejecimiento trae consigo muchas alteraciones en 
la vida de estos individuos. Especialmente las modifi caciones funcionales, pueden 
traer perjuicio cuando la independencia y el desempeño  en la realización de las 
tareas diarias. Una de estas capacidades funcionales es el control postural que 
debido a las alteraciones fi siológicas y senescencia se puede quedar disminuido, 
contribuyendo para el surgimiento de caídas. De esta manera el objetivo de este 
artículo es destacar las principales alteraciones fi siológicas que vienen con el enve-
jecimiento relacionadas al control postural.
Descriptores: Envejecimiento, Controle postural, Anciano.
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INTRODUÇÃO

O processo de envelhecimento é iniciado desde o momento em 
que é iniciada a concepção1 e traz consigo alterações sociais, 

psicológicas e fi siológicas. 
O mundo e o Brasil estão envelhecendo. Em 1950, a popu-

lação idosa mundial era de 204 milhões de pessoas, em 1998 
era composta por 579 milhões, e estima-se que em 2050 seja 
composta por 19 milhões de idosos2. Já no Brasil, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) há aproxi-
madamente 15 milhões de idosos, o que corresponde a 8,6% 
da população2. 

O porquê acontece o envelhecimento ainda não está claro, 
haja vista que existem várias teorias sobre o processo de enve-
lhecimento fi siológico3.  No entanto, o que todos sabem é que 
este processo traz consigo várias alterações na vida dos idosos. 

Alfi eri & Alfi eri4 reportam as alterações apresentadas na 
literatura referentes ao aspecto social, como a falta de parti-
cipação e integração social, as alterações psicológicas exem-
plifi cas por atitude hostil ante o novo, a diminuição da von-
tade, o estreitamento da afetividade, e até mesmo culturais, 
ou seja, como o idoso é tratado nas mais variadas culturas em 
que está inserido.

As alterações fi siológicas podem trazer modifi cações me-
tabólicas, cardiovasculares, respiratórias, nervosas, locomo-
toras, dentre outras. As alterações locomotoras podem trazer 
prejuízos funcionais na realização das atividades cotidianas 
dos idosos. Neste aspecto, as alterações dos componentes do 
sistema postural, podem comprometer até mesmo a vida dos 
idosos, uma vez que a diminuição des-
se controle está relacionada a quedas, e 
estas a morte destes indivíduos. Assim, o 
objetivo deste estudo é apresentar as alte-
rações relacionadas ao controle postural 
em idosos.

CONTROLE POSTURAL E O PROCESSO 
DE ENVELHECIMENTO
A postura que o indivíduo assume ou apre-
senta em determinadas ocasiões, pode ser 
defi nida de várias formas. Kandel et al.5 a 
defi nem como relativa posição das várias partes do corpo em 
relação uma à outra e ao ambiente. A regulação da postura em 
relação à gravidade é obviamente importante para manutenção 
do controle postural, que pode ser defi nido como estado em que 
todas as forças que agem sobre o corpo são equilibradas, permi-
tindo ao corpo permanecer em uma posição de repouso (equilí-
brio estático) ou ser capaz de realizar movimento sem perder o 
equilíbrio (equilíbrio dinâmico). 

O controle postural é o arranjo dos segmentos corporais 
baseado em informações sensoriais de diferentes fontes6,7. Este 
controle depende de alguns fatores biomecânicos, tais como: 
altura do centro de gravidade, altura do centro de massa, peso e 
tamanho da base de sustentação8,9. 

A manutenção do controle postural depende até mesmo de 
fatores cognitivos e psicológicos. Em decorrência do envelheci-
mento, o controle postural nos idosos parece ser mais depen-
dente de uma certa demanda de atenção do que nos jovens, 
sendo que a realização de uma tarefa secundária interfere no 
controle postural dos idosos10-12. 

As informações dos sistemas visual, sômato-sensorial e ves-
tibular, além de fatores biomecânicos e produção adequada de 
forças musculares, sãos fatores importantes destacados na litera-
tura para prover o controle postural3,8,12-15. 

O sistema músculo-esquelético que é responsável pelas 
ações musculares, quer seja de estabilização ou de correções 
por meios de contrações vigorosas ou não, desempenha papel 
fundamental no controle postural, no entanto devido ao enve-
lhecimento há perda de fi bras musculares, neurônios motores, 
unidades motoras, força e massa muscular, o que provoca uma 
diminuição na habilidade de gerar força16,17.  

A perda da função muscular não é somente devida à conver-
são de fi bras musculares para outro tipo de fi bra, mas também 
devido à atrofi a de fi bras do tipo I e II, sendo que as fi bras tipo II 
sofrem uma atrofi a mais signifi cante18. A capilarização nos mús-
culos durante o envelhecimento se torna menor em comparação 
com os jovens17. A diminuição de fatores de crescimento como 
o hormônio de crescimento (GH) e o fator insulínico de cresci-
mento (IGF-1), bem como a alteração na reparação muscular, 
também alteram a capacidade de função dos músculos durante 
o envelhecimento19.

A força muscular declina em 15% por década após os 50 
anos, e 30% após os 70 anos20. Quanto à sarcopenia, há o relato 
de que pode ser resultado da redução do tamanho das fi bras, ou 
do número de fi bras, ou a combinação entre os dois fatores21. 
Frontera et al.22 estudando um grupo de idosos saudáveis se-
dentários, verifi caram que após 12 anos da primeira avaliação, 
os voluntários apresentavam diminuição de força muscular, di-

minuição de massa muscular e redução do 
número de fi bras tipo I no músculo vasto 
lateral.

Relacionado ao sistema músculo-esque-
lético, também há o fato de que os idosos 
possuem menor área de tecido contrátil e 
maior área de tecido não contrátil do que 
os jovens23.    

Outro fator que advêm do envelheci-
mento, é a diminuição da velocidade de 
contração muscular, o que favorece o défi -
cit funcional do sistema neuromotor no que 

diz respeito a alterações nos refl exos de proteção, na coordena-
ção e no equilíbrio24. 

No envelhecimento, tanto o sistema nervoso central como 
o periférico podem sofrer alterações. Neste último, há perda de 
fi bras mielinizadas e não mielinizadas e diminuição da veloci-
dade de condução nervosa, levando o idoso a ter diminuição 
da discriminação sensorial, bem como alteração nas respostas 
autonômicas e fl uxo sanguíneo relacionado às estruturas nervo-
sas. Estas alterações na quantidade e na bioquímica da estrutu-
ras nervosas, fazem com que haja alterações sômato-sensoriais, 
como o aumento do limiar de sensibilidade vibratória nas mãos 
e pés dos idosos25.

Além da perda dos receptores, ocorre um declínio de até 
30% nas fi bras sensoriais que inervam os receptores periféricos, 
podendo ocorrer neuropatias periféricas, o que não é raro em 
idosos12. Há estimativas de que um a cada cinco idosos apresen-
ta evidências de neuropatia periférica, sendo que estas e outras 
perdas proprioceptivas aumentam o limiar para a detecção do 
movimento e difi cultam a reprodução precisa de movimentos 

“O SISTEMA VISUAL TAMBÉM É 
UM IMPORTANTE MECANISMO 

QUE INFLUENCIA A MANUTENÇÃO 
DO CONTROLE POSTURAL, PORÉM, 
TAMBÉM É AFETADO COM O ENVE-

LHECIMENTO”
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articulares, ou seja, difi culta a propriocepção26. Assim, pessoas 
idosas são menos sensíveis a vibração, a pressão tátil, a dor e à 
temperatura cutânea.

Com a diminuição da sensação plantar, pode haver limita-
ções sobre o controle do equilíbrio quando este é solicitado de 
forma imprevisível por mudanças posturais multi-direcionais27.

Avaliando a propriocepção no movimento de extensão do 
joelho em idosos, alguns autores também observaram que ocor-
re diminuição da propriocepção com a idade, ou seja, com o 
avanço da idade há um declínio na percepção da posição ar-
ticular, o que pode ser agravado pelas alterações morfológicas 
na cartilagem articular. Por outro lado, perdas proprioceptivas 
também podem ocasionar alterações nas cartilagens28.

Alexander29 relata que a propriocepção pode declinar com 
a idade, e o limiar tátil declina minimamente com o envelheci-
mento, porém, o autor comenta que a diminuição da proprio-
cepção relacionada à idade pode não ser clinicamente signi-
fi cante, embora alterações sômato-sensoriais como diminuição 
da sensação da posição articular, diminuição da sensação cutâ-
nea plantar em indivíduos idosos podem estar relacionadas com 
alterações do controle postural e risco de quedas.

O sistema visual também é 
um importante mecanismo que 
infl uencia a manutenção do 
controle postural, porém tam-
bém é afetado com o envelhe-
cimento. 

Há diminuição no número 
dos sensores proprioceptivos 
nos músculos oculares. Devi-
do às múltiplas alterações na 
estrutura do olho, menos luz é 
transmitida na retina, portanto, 
o limiar aumenta com a idade, 
explicando-se assim, a dimi-
nuição da acuidade visual, a perda do campo visual, a altera-
ção na sensibilidade do contraste visual, a alteração da visão 
periférica, causando problemas de percepção do contorno e 
de profundidade, diminuindo as informações sobre a posição 
do corpo no espaço.

As funções do sistema visual estão relacionadas a um au-
mento da oscilação corporal em indivíduos idosos. Isto é de-
monstrado por Alfi eri & Teodori, no qual avaliando o equilíbrio 
estático em 29 idosos, verifi caram que em condições nas quais 
há privação da visão, os resultados tendem a ser piores do que 
em situações nas qual a visão está presente31. 

O sistema vestibular que também faz parte do controle 
postural e tem papel na orientação espacial e no programa e 
percepção dos movimentos, aos 70 anos, perde cerca de 40% 
das células vestibulares ciliares e nervosas32,33, e o número total 
de axônios vestibulares em idosos (75-85 anos) é aproximada-
mente 37% mais baixo que o encontrado em indivíduos abai-
xo dos 40 anos34. Com estas alterações fi ca fácil entender que 
a diminuição nas aferências neuro-sensoriais é causada pelo 
decréscimo da excitabilidade do sistema vestibular, devido ao 
baixo número de células nos receptores periféricos, bem como 
a assimetria vestibular que é notada no envelhecimento34. As-
sociadas a estas alterações, também há uma progressiva perda 
de células do cérebro e cerebelo30. 

Por isso, é razoável entender que quando parado em pé si-
lenciosamente, indivíduos a partir da quinta década de vida en-
contram problemas com o equilíbrio10. Exemplifi cado por um 
estudo no qual avaliando 310 idosos pelo Teste de Apoio Unipo-
dal, os autores verifi caram uma prevalência de 46,1% de idosos 
com alteração do equilíbrio35.  

Analisando o controle postural na posição ortostática de um 
grupo jovem e de um grupo de idosos, alguns autores verifi ca-
ram que os idosos apresentaram excursão do centro de pressão 
signifi cativamente maior e mais variável em relação ao grupo de 
jovens. Além disso, houve aumento da requisição do controle 
postural, demonstrado pela maior solicitação muscular do qua-
dril e do tornozelo36. 

Associadas a estas alterações, também há o fato da inatividade 
física. Em um estudo com 326 homens idosos apenas 20 eram 
ativos37; isto priva este grupo a obter melhores condições físicas 
como força muscular, agilidade e o próprio controle postural.

A manutenção da estabilidade durante a postura em pé es-
tática ou dinâmica, o cérebro precisa de rápido processamento 
dos sinais dos sistemas visual, vestibular e sômato-sensorial38. 
Pelo fato de o equilíbrio depender de múltiplas informações sen-

soriais que podem deteriorar, 
quando um destes sistemas fa-
lha, individual ou coletivamen-
te, o idoso fi ca mais propenso 
a quedas e a difi culdades para 
exercer suas atividades de vida 
diária. Esse fato é exemplifi ca-
do por Hue et al39. que apontam 
um declínio em torno de 3 a 4% 
na capacidade para o trabalho a 
cada década, levando à reorga-
nização da postura e a redução 
da independência motora dos 
indivíduos idosos.

Para Jeandel & Vuillemin40 as mudanças na postura, loco-
moção e estabilidade, bem como alterações do equilíbrio e da 
marcha são, na ausência de patologias neuro-sensoriais ou mus-
culoesqueléticas, responsáveis pela origem de 13% de incapa-
cidade de indivíduos saudáveis. 

Estas alterações limitam o idoso na execução das tarefas di-
árias, porém as quedas que também estão relacionadas à di-
minuição do controle postural são mais graves. Estima-se que 
cerca 30% dos idosos caem uma vez ao ano42. As quedas trazem 
conseqüências, tais como: fraturas (cerca de 70% das quedas 
culminam em fraturas), risco de morte, medo de cair, restrição 
das atividades, declínio da saúde, altos custos para o sistema 
de saúde, bem como para o indivíduo e sua família, prejuízos 
psicológicos, entre outros41.

Desta forma, o evento queda, constitui-se um dos princi-
pais problemas de saúde pública ao redor do mundo. E isto, 
sem as intervenções necessárias, tende a piorar, pois com o 
aumento da população idosa, provavelmente haverá aumento 
deste problema. 

Atitudes como a melhora do controle postural induzida pela 
prática do exercício físico regular, correção da visão dos idosos, 
análise periódica da saúde, por exemplo: análise do sistema ves-
tibular, prevenção e/ou tratamento de doenças como diabetes 
mellitus que podem afetar o controle postural, bem como manu-

“É NECESSÁRIO QUE PROFISSIONAIS COMO: FISIO-
TERAPEUTAS, MÉDICOS, TERAPEUTAS OCUPACIONAIS, 
ENFERMEIROS, EDUCADORES FÍSICOS, ASSISTENTES 

SOCIAIS, PSICÓLOGOS, ENTRE OUTROS, ALÉM DE REA-
LIZAREM SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL PROPRIAMEN-

TE DITA, CONTRIBUAM PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE 
VOLTADA A ESTA POPULAÇÃO”
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tenção de condições adequadas de saúde, são importantes para 
a preservação ou até mesmo melhora na capacidade de controle 
postural dos idosos. 

Outras intervenções, tais como: reorganização do espaço 
(adequação da iluminação e ambiente interno das casas, ruas, 
centro de vivências) podem contribuir para 
que os idosos tenham menor propensão a 
quedas, minimizando assim, riscos como 
fraturas, escoriações, e até mesmo o óbito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de envelhecimento traz con-
sigo alterações na vida dos idosos, es-
pecialmente as alterações dos sistemas 
vestibular, visual sômato-sensorial e 
músculo-esquelético, que podem alterar 
a capacidade de manutenção do controle 
postural que por sua vez leva as altera-
ções na realização das atividades cotidia-
nas, e predispor os idosos a quedas. Cabe 
aos que lidam com a questão do envelhe-
cimento, buscar soluções para melhorar o 

controle postural dos idosos, ou mesmo promover condições 
que auxiliem aos idosos com o controle postural diminuído, 
a fi m de amenizar ou evitar conseqüências advindas com a 
diminuição do controle postural durante o envelhecimento.

É necessário que profissionais como: fisioterapeutas, 
médicos, terapeutas ocupacionais, en-
fermeiros, educadores físicos, assistentes 
sociais, psicólogos, entre outros, além 
de realizarem sua atuação profissional 
propriamente dita, contribuam para pro-
moção de saúde voltada a esta popula-
ção, adequando moradias, incentivando 
a prática regular de exercícios físicos, 
e proporcionando educação sobre o 
processo de envelhecimento especifi-
camente sobre as alterações que estão 
relacionadas ao controle postural. Desta 
forma, estes profissionais estarão contri-
buindo para proteger os idosos de pro-
váveis agravos, como a queda, que é o 
principal problema advindo da diminui-
ção do controle postural.                  ■

“AS ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS 
PODEM TRAZER MODIFICAÇÕES 
METABÓLICAS, CARDIOVASCU-
LARES, RESPIRATÓRIAS, NER-

VOSAS, LOCOMOTORAS, DENTRE 
OUTRAS. AS ALTERAÇÕES LO-
COMOTORAS PODEM TRAZER 
PREJUÍZOS FUNCIONAIS NA 

REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 
COTIDIANAS DOS IDOSOS”


