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ENVELHECIMENTO ÓSSEO SAUDÁVEL COM A PRÁTICA DO 

TAEKWONDO ADAPTADO 

 

O envelhecimento humano como um processo natural e contínuo, está 

relacionado ao declínio progressivo de todos os processos fisiológicos e uma 

variedade de limitações físicas e psicossociais(1). Umas das consequências do 

envelhecimento é a baixa Densidade Mineral Óssea (DMO), que pode levar ao 

surgimento de doenças que afetam o tecido ósseo como a osteoporose, doença 

causada pelo desequilíbrio do metabolismo ósseo, onde a insuficiência osteoblástica 

dificulta a formação e regeneração deste tecido, sendo ainda, uma das principais 

causas de internações por fraturas(2).  

A atividade física vem sendo amplamente reconhecida pela comunidade 

científica, e consequentemente, pelos órgãos oficiais de saúde como um importante 

fator de risco para a prevenção, proteção e tratamento dos problemas relacionados à 

baixa DMO(3, 4). Nessa perspectiva, indivíduos idosos, com baixo nível de atividade 

física, têm tendência a uma DMO ainda mais baixa(5). Diante disto, o baixo nível de 

atividade física pode ter uma influência negativa na massa óssea de indivíduos em 

todas as idades(4) e de acordo com Organização Mundial da Saúde (OMS) a prática 

de exercício físico é uma das principais estratégias para a prevenção de doenças 

crônicas como osteoporose(3). 

Entre os métodos de exercícios, aqueles com sobrecarga apresentam valores 

significativos para DMO em detrimento daqueles que não envolvem sobrecarga. 

Assim sendo, exercícios físicos que promovem impacto nas estruturas ósseas, 

contribuem para o aumento da massa óssea devido à ação gravitacional que ajuda na 

produção do efeito piezo-elétrico(4) promovendo ganhos na massa óssea, superiores a 

3% ao ano(5). 

Os benefícios da prática de esportes de impacto no aumento da massa óssea 

são amplamente reconhecidos(6). O ganho de massa óssea está diretamente 

relacionado à modalidade esportiva praticada. Maiores benefícios osteogênicos, são 

observados em atividades que envolvem maior força de reação ao solo relativa ao 

peso corporal, em referência a modalidades de baixo ou sem impacto(4, 7). 

O Taekwondo é um esporte de combate de origem coreana, cuja técnica se 

caracteriza pelo uso dos membros inferiores (MMII) para golpear o oponente(8). As 
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características técnicas dos esportes de combate como o Taekwondo, impõem força 

na tração dos músculos sobre os ossos, força de reação contra o solo, e a ausência de 

calçados favorece o impacto relativo ao peso corporal contra o piso(9). 

Assim, as modalidades esportivas de médio e alto impacto como o 

Taekwondo, estimulam a osteogênese por causar micro fraturas no tecido ósseo, o 

que causa efeitos benéficos na massa óssea, ao gerar o estresse mecânico 

desencadeando todo um processo que tem como final o aumento da atividade 

osteoblástica e aumento da eficiência do metabolismo ósseo(10, 7)  

Maiores valores de DMO na região do fêmur e da coluna, também são 

encontrados em lutadores de Taekwondo e outros esporte de combate, em relação a 

atletas de outras modalidades esportivas. Esta atividade gera um efeito significativo 

na DMO, pelo fato da carga mecânica do movimento das lutas como o Taekwondo, 

como mencionado acima, adicionarem maior sobrecarga sobre o osso, em função de 

suas caracteristicas técnicas(11, 12). 

A baixa DMO em idosos é uma das consequências que acarretam na 

fragilidade óssea, aumentando as chances de fraturas principalmente na região do 

fêmur, que detém o maior índice de fratura nos idosos(13). 

Neste contexto, evidencia-se que a prática do Taekwondo promove 

interferência positiva sobre o tecido ósseo, com efeitos benéficos sobre a DMO de 

atletas, podendo também promover melhoras nas áreas mais fragilizadas, como o 

fêmur e coluna lombar de idosos, em decorrência do envelhecimento. 

Dessa forma, a prática de esportes de combate vem sendo largamente 

indicada para prevenir em crianças, adolescente se adultos, problemas futuros 

relacionados a massa óssea(6) e começa a ser usada para atenuar problemas de saúde 

como a osteopenia, osteoporose e possíveis fraturas decorrentes destas em idosos, 

justamente por restabelecer em todas as idades a manutenção da saúde óssea(14, 7). 

Neste sentido, a modalidade de Taekwondo adaptado para idosos, atividade 

que, com os devidos ajustes metodológicos, usando alguns movimentos técnicos de 

fácil execução, adequado para as limitações decorrente das diversas alterações 

biológicas e funcionais do organismo do idoso, pode favorecer positivamente um 

envelhecimento ósseo saudável aos seus praticantes. 



3 

 

Vale ressaltar, que estudos encontrados na literatura científica que usam 

outros esportes de combate como judô e karatê com adequações metodológicas para 

a prática de mulheres idosas mostraram que é possível a utilização de esportes de 

combate como uma forma terapêutica para o controle da DMO, da força muscular, 

do equilíbrio corporal, autonomia funcional e qualidade de vida de mulheres na pós-

menopausa(15, 14, 16, 17).  

Esses estudos e a ação significativa do Taekwondo sobre o metabolismo 

ósseo em função de suas caracteristicas técnicas sinalizam, a possibilidade de 

utilização do Taekwondo Adaptado como terapia para a manutenção da massa óssea 

e como exercício físico alternativo com intenção de melhorar a DMO de idosos e 

variáveis relacionadas ao risco de quedas e fraturas decorrente do envelhecimento. 

 

  

REFERÊNCIAS  

 

1. Rocha CAQC, Moreira MHR, Mesa EIA, Guimarães AC, Dória CH, Dantas EHM. 

Efeitos de um programa de treinamento concorrente sobre a autonomia funcional em 

idosas pós-menopáusicas. Rev Bras Ci e Mov. 2015; 23(3): 122-34. 

2. Pedrinelli A, Garcez-Leme LE, Nobre RS. O efeito da atividade física no aparelho 

locomotor do idoso. Rev Bras Ortop. 2009;44(2):96–101.  

3. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, OMS. (Integrated prevention of 

noncommunicable diseases: draft global strategy on diet, physical activity and health, 

Geneva, 2003.  

4. Borba-Pinheiro CJ, Carvalho MCGA, Dantas  EHM. Osteopenia: a silent warning to 

women of the XXI century. Rev Educ Fis (140), p. 43-51, 2008.  

5. DIAZ-CURIEL, M. Effects of exercise on osteoporosis. J Osteopor Phys Act. 2013; 

1:1-2.  

6. Barbeta, C.J. O. Efeitos do karatê praticado por crianças e adolescentes na massa 

óssea avaliada pela ultrassonografia quantitativa de falanges. 2015. 78f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de 

Campinas. Disponível em: 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000960861. Acesso em: 

18 de maio de 2017.   

7. Borba-Pinheiro CJ, Dantas EHM, Figueiredo, NMA de. Anexo B In: Ações 

Multiprofissionais sobre o idoso com osteoporose: um enfoque no exercício físico. 

São Paulo: Yendis, 2016. p. 265-66.   

8. Vieira CA, Roman EP. A importância da Flexibilidade no Taekwondo. Fighter 

Magazine. 2008; 19: 50-51. 

9. Kim PS, Shin YH, Noh SK, Jung HL, Lee CD, Kang HY. Beneficial effects of judo 

training on bone mineral density of high-school boys in Korea. Biol Sport. 2013; 30: 

295-9. 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000960861


4 

 

10. Löfgren B; Dencker M, Nilsson JA, Karlsson MK. A 4-year exercise program in 

children increases bone mass without increasing fracture risk. Pediatrics. 2012; 

129(6): 1468-76.  

11. Bozkurt I. Effects of exercises on bone mineral density of proximal femour region 

among athletes of different branches. Int J PhysSci. 2010; 5(17): 2705-14. 

12. Bozkurt I. Analysis of bone mass density of lumbar spine zone of athletes. Afr J 

Biotechnol. 2010; 9(43): 7361-71.  

13. Bandeira F, Carvalho EF. Prevalência de osteoporose e fraturas vertebrais em 

mulheres na pós-menopausa atendidas em servic¸os de referência. Rev Bras 

Epidemiol. 2007;10(1):86–98.  

14. Borba-Pinheiro, C.J. et al. Can the Judo Training Improve the Muscle-skeletal 

Acting in Older Women with Low Bone Mineral Density? J. Hum. SportExerc., 

Alicante.2013; 8(4):1067-73.   

15. Borba-Pinheiro CJ, Carvalho MCGA, Silva NSL et al: Bone density, balance and 

quality of life of postmenopausal women taking alendronate, participating in 

different physical activity programs. TherAdvMusculoskelDis. 2010;2(4): 175–85. 

16. Borba-Pinheiro, C.J; Dantas, E.; Rocha-Júnior, O.; Walsh-Monteiro, A.; 

Carvalho, M.; Drigo, A. &Figueidero, N. Fuerza muscular e independencia funcional 

de mujeresmayoresdespués de un programa de entrenamiento de Kárate adaptado. 

Revista Ciencias de laActividad Física UCM; 16(1):9-17, 2015.  

17. Borba-Pinheiro CJ.,Dantas, EHM., Vale R.G.S et al.Adapted combat sports on 

bone related variables and functional independence of postmenopausal women in 

pharmacological treatment: a clinical trial study. ArchivesofBudo. 2016;12: 187-199. 

 

 
Autores:  

Carlos Antonio Feu Galiasso 
Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociências (PPBGENFBIO) da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Rio de Janeiro (RJ), Brasil. 
Membro do Grupo de Pesquisa LABIMH/UNIRIO  

E mail: carlosfeu@yahoo.com.br 
Estélio Henrique Martins Dantas 

Doutor em Educação Física (UERJ), com pós-doutoramento em Psicofisiologia (Universidade 
Gama Filho) e em Fisiologia (Universidad Católica San Antonio de 

Murcia) Professor permanente do Programa de Pós - Graduação em Enfermagem e Biociências 
(PPBGENFBIO) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 

Coordenador do Grupo de Pesquisa LABIMH/UNIRIO 
Claudio Joaquim Borba Pinheiro 

Doutor em Ciência (UNIRIO), Mestre em Ciência da Motricidade Humana (Castelo Branco – RJ), 
Professor de ensino básico/técnico/tecnológico (IFPA). Professor universitário Adjunto 
(UEPA). Coordenador. Laboratório de Treinamento Resistido e Saúde (LERES) UEPA. 

  

 

Como citar este post (Vancouver): Feu Galiasso CA, Borba-Pinheiro CJ, Dantas EHM. 
Envelhecimento Ósseo Saudável com a Prática do Taekwondo Adaptado. Rio de Janeiro (br); 
2017 [Acesso em: dia mês (abreviado) ano]. Disponível em: http://www...(completar com os 
dados do site) 

mailto:carlosfeu@yahoo.com.br

