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RESUMO 
 

Sabe-se que o envelhecimento afecta o sistema ósseo, promovendo 

diminuição fisiológica da densidade mineral óssea (DMO), podendo inclusive, 

provocar uma doença sistémica, conhecida como osteoporose, que se 

caracteriza pela redução da massa óssea e deterioração da micro-arquitectura 

deste tecido, levando a uma fragilidade mecânica e predisposição a fracturas.  

Este trabalho pretende, através de uma concisa revisão bibliográfica, 

elucidar a relação da osteoporose com a actividade física, destacando a 

importância da prática de exercícios na manutenção da integridade óssea no 

idoso e analisando a evolução do tecido ósseo desde as primeiras décadas de 

vida até à senilidade.  

Parte da população não praticante de actividade física é representada, 

principalmente, pelos idosos e pelas mulheres na pós-menopausa, que 

apresentam maior predisposição a adquirir deficiências na DMO.  

Recomenda-se a prática de exercícios físicos para auxiliar na prevenção 

da perda e manutenção da massa óssea e no tratamento da osteoporose, 

embora algumas variáveis como componentes genéticos, étnicos, hormonais e 

nutricionais também possam influenciar. 
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ABSTRACT 
 

It is known that aging affects bone system by promoting the physiologic 

reduction of the mineral density causing – in extreme situations - a systemic 

illness known as osteoporosis, which is the reduction of the bone mass and the 

deterioration of the tissue microarchitecture, resulting in a mechanical fragility 

and breaking predisposition.  

Thus, this study aims to briefly review the related literature by searching 

to elucidate the relation between osteoporosis and the physical activity, 

detaching the importance of practicing exercises to preserve bone integrity in 

elderly people and analyzing bone system evolution between first decades of 

life until senility.  

The amount of population that is still inactive is mainly represented by 

elderly people and post-menopausal women, who present higher predisposition 

to bone density deficiency.  

The practice of exercises is recommended to prevent bone mass loss 

and maintain it and in osteoporosis’s treatment, although some variants can 

also influence such as genetic, ethnic, hormones and nutritionists components. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: Osteoporosis. BMD. Physical Activity. Prevention. 
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I. INTRODUÇÃO 

Devido ao aumento da longevidade, o número de pessoas idosas (isto é, 

aquelas com mais de 65 anos) triplicou nos últimos 50 anos, sendo expectável que 

este número seja novamente triplicado nos próximos 50 anos. Tem sido estimado 

que em 2050, uma em cada cinco pessoas fará parte da população idosa e uma em 

cada cinco pessoas fará parte da população muito idosa (isto é, com mais de 80 

anos de idade) (Boonen, 2007).  

Este fenómeno demográfico, conhecido por envelhecimento da população, 

coloca grandes desafios à sociedade em geral (Nakasato & Carnes, 2006) e traz 

consigo um variado rol de problemas de saúde, incluindo aqueles associados à 

idade como a osteoporose senil e as fracturas osteoporóticas (Boonen, 2007). 

Segundo Tavares & Silva (2008), este problema para além das mulheres pós-

menopáusicas, atinge os indivíduos idosos de ambos os sexos e representa um 

grave problema de saúde pública devido à sua elevada prevalência, às 

consequências médicas que acarreta, à diminuição da qualidade e quantidade de 

vida e aos custos económicos e sociais que comporta. 

É unanimemente reconhecido, que a osteoporose é um importante problema 

associado ao envelhecimento, constituindo uma das osteopatias mais comuns, 

caracterizada pela redução da massa óssea, e que muito embora a saúde global dos 

adultos idosos seja melhor do que nas décadas anteriores estes ainda se tornam 

débeis e, consequentemente, experimentam perda da independência (Christmas, 

2000; Struck & Ross, 2006). 

Nestes últimos anos, descobriu-se uma complexidade de mecanismos que 

influenciam a actividade óssea, e grande parte das pesquisas direccionou-se para o 

estudo de factores capazes de modular as funções ósseas, como a prática regular 

de actividade física. 

Segundo Miller (2006), a actividade física desde as primeiras décadas de vida 

e prolongando-se até à terceira idade, surge como uma das formas preventivas e 

terapêuticas de combate à doença, oferecendo melhor qualidade de vida às pessoas 

idosas e reduzindo o risco de quedas e fracturas. 
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Verifica-se que indivíduos activos apresentam uma massa óssea mais densa 

(Tavares & Silva, 2008), mostrando que um dos meios de evitar a porosidade 

excessiva dos ossos é adoptar um estilo de vida activo, praticando actividade física 

sistemática. Segundo os mesmos autores, esta é capaz de provocar adaptações no 

sistema ósseo como o aumento da Densidade Mineral Óssea (DMO), rentabilizando 

o aparelho locomotor, melhorando não só a capacidade aeróbia dos idosos, mas 

também reduzindo o risco de quedas ocasionadas por falta de força, flexibilidade ou 

coordenação. 

Desta forma, tornam-se necessárias profundas e imediatas reformulações nas 

políticas sociais e de saúde, para que possamos absorver, ao menos em parte, o 

impacto da galopante transição demográfica e, só assim, evitaremos que os anos de 

vida a mais conquistados, sejam sinónimo de acúmulo de incapacidades e 

dependências, comprometendo sobremaneira, a qualidade de vida da maioria dos 

idosos. 
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II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Definição de Osteoporose 

A definição mais abrangente de osteoporose aceite universalmente e 

padronizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (1994), considera que esta 

é uma doença sistémica progressiva do esqueleto caracterizada por reduzida massa 

óssea e deterioração da micro-arquitectura do tecido ósseo, com um consequente 

aumento da fragilidade óssea e da susceptibilidade à fractura. No entanto, para 

Ligget & Reid (2000), esta definição baseia-se num quadro exclusivamente 

patológico para determinar se existe alguma deterioração no esqueleto ósseo, mas 

clinicamente esta condição não é considerada até uma fractura ocorrer. 

O facto de se chamar à osteoporose “doença silenciosa”, não parece ser 

totalmente verdadeiro, sendo que a osteoporose definida pela existência de fracturas 

é por isso sintomática, enquanto a osteopenia e a osteoporose como referências de 

DMO são silenciosas.  

Desta forma a OMS (2004) redefine osteoporose de acordo com a DMO o que 

permite diagnosticar a doença antes de ela surgir e prever o risco de fracturas. A 

DMO está reconhecida por várias organizações nacionais e internacionais incluindo 

a OMS, como a variável a ser medida para se poder diagnosticar osteoporose adulta 

(Bonjour et al., 2007). 

Partindo desta definição, uma situação de osteopenia é considerada 

clinicamente relevante quando a DMO se encontra 1 a 2,4 desvios-padrão abaixo 

dos valores normais e a osteoporose quando a DMO se encontra 2,5 ou mais 

desvios-padrão abaixo dos valores normais (Kasper, 2004). O mesmo autor salienta 

que a osteopenia e a osteoporose, como outras doenças crónicas, são 

multifactoriais na sua natureza, com as alterações endócrinas e o estilo de vida a 

darem contributos significativos na intervenção e prevenção da saúde óssea.  

Segundo Tavares & Silva (2008) a osteoporose é a mais comum de todas as 

doenças ósseas do adulto, sobretudo na velhice, mas pode também ocorrer em 

adultos novos e de meia-idade. A OMS (1994) refere que a doença é três vezes 

mais comum nas mulheres do que nos homens e que não há nenhuma cura para a 

doença.  
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2.2 Estrutura Óssea: da infância à senilidade 

Para compreender a patogenia da osteoporose, é necessário conhecer a 

estrutura óssea e os seus constituintes, bem como as suas principais funções. 

O esqueleto é constituído por dois tipos de tecido ósseo: cortical (ou 

compacto), que corresponde a 80% do osso adulto, e trabecular (ou esponjoso), que 

corresponde a 20% da massa óssea, mas que é aquele metabolicamente mais 

activo (Hamdy, 2007). Stevenson & Marsh (1992) acrescentam que a relação entre a 

superfície e o volume do osso trabecular, comparada com o osso cortical, significa 

que é metabolicamente muito mais activo e que tem potencial de mudar a sua 

densidade mais rapidamente. 

Para Vankrieken & Luthart (2001), as componentes essenciais do osso são: 

minerais, matriz orgânica, célula e água. Do total da matriz orgânica, 90% são 

colagénio tipo I, uma proteína helicoidal interligada nas suas terminações pelo N-

terminal e C-terminal da molécula, formando a base e a força de tensão do tecido 

ósseo. 

A um nível microscópico, o tecido ósseo consiste numa matriz orgânica onde 

os minerais ósseos estão depositados e onde as células ósseas se organizam em 

BMUs (Basic Multicellular Units) cada uma das quais com diferentes funções no 

processo de remodelação óssea (Hamdy, 2007) que leva aproximadamente 100 dias 

para completar um ciclo (Vankrieken & Luthart, 2001). 

Stevenson & Marsh (1992) apontam três tipos principais de células ósseas: 

osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. 

Os osteoblastos derivam de células ósseas de origem medular e são 

responsáveis pelo depósito da matriz orgânica extra celular e sua mineralização. 

Dividem-se em osteoblastos mais volumosos que estão activos na formação óssea e 

em outros mais achatados e inactivos (em descanso), que formam as células que 

revestem a superfície do osso. Vankrieken & Luthart (2001) adiantam que os 

osteoblastos sintetizam alguns componentes ósseos como a osteocalcina (uma 

proteína não colaginosa) que é um indicador sensível de formação óssea. 
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Em contraste, os osteoclastos são responsáveis pela reabsorção óssea e 

cartilagens calcificadas e promovem a secreção de proteases que dissolvem o 

colagénio dentro da matriz orgânica e desligam os minerais do tecido ósseo 

(Stevenson & Marsh, 1992). 

Segundo Ocarino & Sekarides (2006), à medida que a matriz óssea é 

sintetizada, os osteoblastos ficam envoltos por ela e passam a ser chamados de 

osteócitos. Estas células têm como função manter a viabilidade do tecido ósseo e 

reabsorver a matriz e os minerais do osso pela osteólise osteocítica, mecanismo de 

reabsorção profunda, essencial para manter constantes os níveis de cálcio 

extracelulares. 

Assim se constata que para além das excelentes propriedades mecânicas, o 

osso revela um potencial único para reparação. Amadei et al. (2006) adiantam que o 

tecido ósseo é capaz de reparar fracturas ou defeitos locais por meio do processo de 

regeneração, com a formação de novo tecido com a mesma organização estrutural 

do tecido anterior, sem a formação de cicatriz. 

Stevenson & Marsh (1992) afirmam que a remodelação óssea é assegurada 

por osteoblastos e osteoclastos que actuam em combinação num ciclo de actividade 

que dura entre 3 a 6 meses. Amadei et al. (2006) acrescentam que a remodelação 

óssea é um processo fisiológico no qual a formação óssea é correspondente à 

reabsorção, sendo regulada por diversos factores, como mecanismos reguladores 

intracelulares, influência hormonal, factores locais e externos.  

Amadei et al. (2006) sugerem que são as alterações neste processo que 

podem resultar em diferentes distúrbios osteometabólicos, entre eles a osteoporose. 

No entanto, afirmam que vários são os elementos estruturais que determinam a 

força mecânica do osso. Segundo os autores, o tamanho do osso, a quantidade de 

tecido ósseo envolto em periósteo, bem como, a sua distribuição espacial, a micro e 

macroarquitectura do osso e o grau de mineralização da matriz orgânica são os mais 

importantes elementos estruturais que determinam a resistência do osso às cargas 

mecânicas. 

Ocarino & Sekarides (2006) salientam a importância da aquisição do “pico de 

massa óssea” (PMO) durante a infância e a adolescência, atribuindo-lhe um papel 
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fundamental na determinação de risco de fracturas osteoporóticas que ocorrem 

posteriormente na idade adulta e definindo-o como a massa óssea e força óssea 

atingida no final do período de crescimento. Bonjour et al. (2007) salientam que dois 

processos estão envolvidos na sua aquisição: “formação óssea” e “remodelação 

óssea”. Assim, o objectivo da formação óssea durante o crescimento é formar “osso 

novo” (função construção), enquanto o objectivo da remodelação óssea é remover o 

osso danificado e restaurar a estrutura (função reconstrução). 

Para Ocarino & Sekarides (2006) o processo catabólico ou reabsorção óssea 

tem a função vital de manter constantes os níveis de cálcio extracelulares, enquanto 

a formação óssea (síntese e mineralização da matriz óssea) tem dois principais 

objectivos: repor o tecido ósseo perdido pelo processo catabólico e suprir as 

necessidades do órgão em se adaptar às condições funcionais.  

Stevenson & Marsh (1992) consideram que, ao contrário do que acontece na 

idade adulta, onde a massa óssea é 30 a 50% maior nos homens do que nas 

mulheres, nesta idade as massas são equivalentes, havendo a mesma probabilidade 

de sofrerem traumatismos de ordem mecânica. Todavia e segundo os mesmos 

autores, o PMO, quer no homem, quer na mulher, é provavelmente alcançado assim 

que cessa o crescimento dos seus esqueletos. 

Para Vankrieken & Luthart (2001) ambos os sexos alcançam o PMO na terceira 

década de vida, embora após a puberdade, os homens desenvolvem 

aproximadamente duas vezes mais massa óssea do que as mulheres. 

Por outro lado, Amadei et al. (2006) atribuem um papel importante às 

hormonas sexuais, afirmando que estas têm um importante papel no crescimento 

ósseo e na manutenção do pico de massa óssea, existindo, por oposição, claras 

evidências de que a diminuição ou ausência de estrogénios leva à progressiva 

redução da massa óssea.  

Ocarino & Sekarides (2006) referem que a insuficiência das hormonas sexuais 

tem uma influência capital na génese da osteoporose, muito embora a sua actuação 

na remodelação óssea seja efectuada por mecanismos ainda não totalmente 

esclarecidos. No entanto, os mesmos autores referem que a presença de receptores 

de estrogénio em osteoblastos e osteócitos sugere um efeito directo desta hormona 
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sobre o tecido ósseo. Em relação aos osteoblastos, o estrogénio aumenta a 

diferenciação dessas células, estimula a síntese e mineralização da matriz óssea, 

inibindo indirectamente a reabsorção óssea. Por seu turno, a progesterona também 

participa na remodelação óssea, sobretudo na síntese de matriz óssea. Os autores 

acrescentam que a progesterona estimula a proliferação e diferenciação das células 

osteoprogenitoras e actua nos osteoblastos, regulando a secreção de factores de 

crescimento e estimulando a formação e mineralização ósseas.   

Amadei et al. (2006) acrescentam ainda que pese embora os receptores de 

estrogénio estejam predominantemente em osteoblastos, o principal foco de 

actuação desta hormona é na reabsorção óssea e a sua insuficiência no 

metabolismo ósseo está intimamente relacionada com a osteoporose pós-

menopáusica. 

Assim, na ooforectomia em jovens, ou na menopausa precoce, pode-se 

observar acelerada perda óssea com instalação mais rápida da osteoporose.  

Para Hamdy (2007) a perda óssea é mesmo uma inevitável consequência do 

envelhecimento, provavelmente iniciada pelos 40 anos de idade, acelerada na altura 

da menopausa e continuada ao longo de toda a vida, tanto em mulheres como em 

homens.  

Dependendo da massa óssea individual alcançada até cerca dos 25 anos, 

haverá maior ou menor risco de osteoporose ao longo do tempo. No entanto, a 

massa óssea declina com a idade em ambos os sexos, mas o decréscimo na 

produção de estrogénio na menopausa desarticula uma taxa mais rápida de perda 

da massa óssea nas mulheres (Vankrieken & Luthart, 2001). 

A massa óssea é a maior determinante da força do osso, e a perda da mesma 

traduz-se em fragilidade esquelética. Para além desta evidência, os mecanismos 

que contribuem para a fragilidade esquelética incluem também a qualidade do osso 

(Hamdy, 2007). 

Segundo Boonen (2007) a força óssea depende não só do volume do osso 

mas também do seu grau de mineralização. O autor acrescenta que estas 

características ósseas podem alterar-se com o envelhecimento como consequência 

da excessiva da remodelação óssea. Segundo o mesmo autor, esta excessiva 

remodelação óssea pode afectar directamente o grau de mineralização do osso, já 
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que a substituição de osso velho mas mais mineralizado, por osso novo menos 

mineralizado pode torná-lo menos rígido, mais flexível e consequentemente mais 

susceptível a fracturas através de cargas habituais.  

Para além disso, a qualidade do osso está relacionada também com a sua 

calcificação, que lhe confere dureza. Baker (2008) afirma que as necessidades de 

cálcio são alteradas pela redução da absorção de cálcio e pela reabsorção óssea, 

características do envelhecimento. Vankrieken & Luthart, (2001) partilham desta 

ideia e afirmam que este aumento nas taxas de reabsorção, quando não tratado, 

poderá resultar em ossos porosos que facilmente poderão fracturar. 

Também Leite et al. (2007) verificaram a existência de uma associação 

significativa e positiva entre a ingestão de cálcio e a DMO, pelo que uma 

alimentação que garanta um aprovisionamento adequado deste mineral deverá ser 

importante para a obtenção do máximo de massa óssea nos adolescentes e 

prevenir, anos mais tarde, a osteoporose. 

Assim, segundo Ocarino & Serakides (2006), alterações no metabolismo, na 

absorção de cálcio e no perfil hormonal, principalmente em mulheres após a 

menopausa e idosos, associadas à inactividade física, contribuem para um balanço 

negativo no equilíbrio da remodelação óssea, sendo a osteoporose a principal 

consequência. 

Assim, tendo por base estes argumentos, existe uma preocupação cada vez 

maior no sentido de tentar atenuar os efeitos do envelhecimento e/ou inactividade 

física sobre a osteoporose.  

Os avanços nos estudos do tecido ósseo têm contribuído para uma maior 

compreensão tanto da remodelação óssea, como do seu processo de reparação. 

 

2.3 Epidemiologia 

A osteoporose, apesar da sua recente descoberta e reconhecimento, tem 

acometido a humanidade há milhares de anos. Dequeker et al cit. por Guarniero & 

Oliveira (2004), estudando uma múmia egípcia da XXII dinastia (1990-1786 a.C.), 
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mostra a presença de fracturas e achatamentos vertebrais e de fractura do colo do 

fémur, com porose óssea nas radiografias realizadas. 

Estima-se que actualmente, aproximadamente 250 milhões de pessoas em 

todo o mundo sofram de osteoporose (Vankrieken & Luthart, 2001) sendo que esta 

patologia representa, segundo Elsangedy et al. (2006), uma importante questão de 

saúde pública em função da sua alta prevalência e dos seus efeitos na saúde física 

e social dos idosos, afectando a autonomia e gerando diversos gastos com 

tratamento e reabilitação.  

Neste sentido a OMS (1994) aponta a osteoporose como a causa mais 

importante de fracturas na população mais velha no mundo ocidental. Por exemplo, 

nos Estados Unidos, mais de 25 milhões de pessoas estão predispostas a 1,3 

milhões de fracturas ao ano, com um custo provável da ordem de 10 biliões de 

dólares, equiparando-se ao montante relativo a outras importantes doenças 

crónicas, como as cardiovasculares e a asma, enquanto a diminuição de 

aproximadamente 15% na esperança de vida assemelha-se aos índices observados 

nos pacientes com doenças coronárias (Jovine et al., 2006). Ainda segundo o 

mesmo estudo, Jovine et al., (2006) revelam que no continente europeu, a 

osteoporose acolhe 11% da população. 

No entanto, Frazão & Naveira (2006) referem que as taxas de ocorrência de 

osteoporose apresentam grande amplitude, afirmando que características 

demográficas da população dos estudos, entre os quais origem étnica, sexo, idade e 

zona corporal avaliada (coluna lombar ou fémur) são factores que podem explicar 

alguma variação entre os valores das estimativas. 

Em Portugal, a despesa com medicamentos dos grupos farmacoterapêuticos 

utilizados no tratamento da osteoporose teve um aumento de 60 %, o que resultou 

num custo entre os 45 – 74 anos de 34 € em 1998 para 55 € em 2004. A evolução 

do consumo de medicamentos utilizados por doentes com osteoporose em Portugal 

sugere que existem necessidades não satisfeitas relativamente ao diagnóstico, 

tratamento e prevenção da osteoporose (Rocha et al., 2006). 

Amadei et al. (2006) consideram assustadoras as projecções feitas em relação 

à osteoporose para os próximos anos, visto que se estima que 200 milhões de 

pessoas em todo o mundo sejam atingidas pela osteoporose, a mais importante 
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doença músculo-esquelética, não-artrítica, que afecta não somente os idosos, mas 

também as mulheres de meia-idade. Segundo os autores, tal situação tende a 

agravar-se nos próximos anos, não só pelo aumento do número de idosos, como 

também pela maior expectativa de vida em praticamente todo o mundo.  

 

2.4 Influência específica da idade e do sexo na incidência de osteoporose 
e relação da DMO com a fractura 

Segundo a Sociedade Portuguesa de Reumatologia (SPR), a osteoporose e 

consequentemente as fracturas osteoporóticas, afectam mais frequentemente as 

mulheres pós-menopáusicas e os indivíduos idosos, fazendo parte, segundo 

Hartman (2003) de um grupo de enfermidades que se relacionam directamente com 

a idade mas também com o sexo, afectando 50% das mulheres e 30% dos homens 

com mais de 50 anos. 

Esta ideia é partilhada por Stevenson & Marsh (1992), que afirmam que o risco 

cumulativo durante a vida de ter uma fractura osteoporótica é entre 2 a 4 vezes 

maior nas mulheres do que nos homens. Kasper (2004) confirma esta ideia 

baseando-se em projecções que mostram que uma em cada duas mulheres acima 

dos 50 anos de idade sofrerá uma fractura osteoporótica durante a sua vida. 

No entanto, Boonen (2007) refere que a osteoporose senil é diversa da 

osteoporose que afecta mulheres pós-menopáusicas fundamentalmente por terem 

origem em causas diferentes. Wannmacher (2004) refere que o aumento da 

prevalência de osteoporose na população idosa deve-se fundamentalmente ao 

crescimento mundial da população nesta faixa etária e às mudanças do 

comportamento humano, tais como diminuição na ingestão de cálcio, sedentarismo, 

alcoolismo e tabagismo. 

Paiva et al. (2003) reconhecem que a idade tem um efeito marcante sobre a 

DMO, salientando que a maior causa desta perda óssea relacionada à idade é 

provavelmente um decréscimo da formação óssea a nível celular, resultado de uma 

menor eficiência dos osteoblastos. Esta perda óssea é, de acordo com Baker (2008), 

praticamente universal e progride com o dobro da rapidez nas mulheres em 

comparação com os homens. 
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Por outro lado, estudos realizados e citados por Stevenson & Marsh (1992), 

nos quais se aplicaram forças aumentadas progressivamente no colo de fémur de 

humanos in vitro, mostraram que a força necessária para causar fractura está 

linearmente relacionada com a DMO. Esta foi reconhecida por numerosas 

organizações nacionais e internacionais, incluído a OMS, como a variável a ser 

medida para estabelecimento do diagnóstico de osteoporose adulta (Bonjour et al., 

2007). 

Entre os declínios funcionais do processo de envelhecimento, a redução da 

DMO assume particular importância pelo potencial desenvolvimento da osteoporose 

e por elevar o risco de fracturas em ambos os sexos (Jovine et al., 2006). Bonjour et 

al. (2007) acrescentam que a determinação do índice de DMO é particularmente útil 

devido à disponibilidade do equipamento, baixa irradiação, reprodutibilidade na 

medição em vários pontos do esqueleto, e por último mas não menos importante, à 

sua relação com o risco de fractura osteoporótica na idade adulta. 

Boonen (2007) refere que a determinação da DMO é claramente o melhor 

predictor do risco de uma fractura osteoporótica, no entanto defende que a força do 

osso é determinada não apenas pela quantidade, mas também pela qualidade do 

osso, incluindo inúmeros factores como a marco e micro-arquitectura do osso. 

Também Frazão & Naveira (2006) partilham esta ideia e confirmam que é o 

distúrbio metabólico caracterizado pela perda da massa óssea e o desarranjo da sua 

microarquietectura, que elevam a fragilidade dos ossos e que estão na base das 

fracturas. 

Mas embora a DMO esteja intimamente relacionada com o risco de fractura, 

esta não justifica todas as variações nas quantidades de fracturas na população. 

Como vimos antes, e segundo Stevenson & Marsh (1992) a idade parece ser um 

factor importante, independentemente da DMO. Assim, para qualquer DMO, a 

percentagem de fracturas aumentará com a idade, sendo provável que o aumento 

do número de quedas que se sabe ocorrer com o avançar da idade, seja o principal 

responsável por esta associação. 
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2.5 Classificação da Osteoporose e Tipo de Fracturas 

Segundo Hashimoto & Nunes (2005), a osteoporose tem sido classicamente 

dividida em osteoporose primária, quando os pacientes apresentam osteoporose 

isolada e osteoporose secundária, naqueles com uma patologia associada. A 

osteoporose primária subdivide-se em involucional e idiopática. 

A osteoporose primária involucional divide-se em osteoporose pós-

menopáusica ou Tipo I, e osteoporose senil, ou associada ao envelhecimento, 

também denominada Tipo II. A incidência de fracturas relacionadas à osteoporose 

aumentou consideravelmente nas últimas três décadas (Wannmacher, 2004) e 

segundo Boonen (2007) estas ocorrem mais frequentemente na coluna vertebral e 

no fémur proximal e menos frequentemente na pélvis, pulso e antebraço. 

Neste sentido, Tavares & Silva (2008) referem que uma fractura osteoporótica 

é sempre um acontecimento multifactorial, para o qual contribuem vários factores, 

individuais e ambientais, esqueléticos e extra-esqueléticos, cujo peso relativo varia 

de acordo com a localização da fractura. 

De acordo com a literatura disponível é possível distinguir fracturas vertebrais e 

fracturas não-vertebrais. 

As fracturas vertebrais afectam particularmente o osso esponjoso ou 

trabecular, sendo mais frequentes no sexo feminino e estão relacionadas com a 

deficiência de estrogénio que surge na menopausa (genericamente entre os 50 e os 

65 anos de idade), promovendo um aumento da reabsorção óssea e 

consequentemente a um balanço negativo de cálcio. (Queiróz, 1998) 

Por outro lado, Frazão & Naveira (2006) consideram que as fracturas não-

vertebrais são o mais sério problema relacionado à osteoporose senil, 

acrescentando que embora qualquer fractura possa ter um impacto dramático, as 

fracturas do fémur são as principais fontes de morbilidade e mortalidade. Holzer & 

Holzer (2007) referem que este tipo de fracturas é mais frequentemente causado por 

quedas nos adultos idosos com osteoporose e enumera três factores que podem 

conduzir a tal: a perda de mecanismos posturais resultando em quedas, a qualidade 

deficiente do osso e o impacto da queda propriamente dita. 
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A osteoporose senil ou tipo II aparece depois dos 65 anos de idade, e embora 

seja mais frequente no sexo feminino, atinge, quer o osso esponjoso quer o cortical, 

origina fracturas vertebrais, mas principalmente não-vertebrais (Queiroz, 1998).   

As fracturas do fémur (entre outras) incluem-se portanto no tipo de fracturas 

não-vertebrais, onde os factores ambientais e individuais extra-ósseos, assim como 

a função neuro-muscular, as respostas protectoras e a capacidade de absorção do 

choque, determinam não só o risco de queda mas a força de impacto, 

desempenhando um papel muito importante. (Vankrieken & Luthart, 2001) 

Tendo em conta que a principal causa da osteoporose associada ao 

envelhecimento é o hiperparatiroidismo secundário, devido à diminuição de 

absorção intestinal do cálcio, que leva a um aumento da reabsorção óssea (Queiróz, 

1998) pode-se perceber que este tipo de fractura diminui a qualidade de vida e 

mobilidade, além de que, os pacientes são vítimas de perda de independência e 

invalidez a longo termo (Boonen, 2007). 

Boonen (2007) refere que 60% dos indivíduos com este tipo de fracturas tem 

mais de 70 anos e que o impacto deste tipo de fracturas pode ser devastante. Por 

exemplo, está descrito que nos 12 meses seguintes à fractura, a mortalidade em 

geral é de cerca de 20% nas mulheres, sendo ainda maior nos homens. O mesmo 

autor acrescenta que uma idosa com 70 anos está cinco vezes mais susceptível a 

este problema do que uma jovem e que após a primeira fractura, existe um risco três 

vezes superior de contrair outra fractura em qualquer parte do corpo durante o resto 

da sua vida. 

Também as fracturas da anca (em 90% dos casos) estão intimamente 

relacionadas com a osteoporose senil. Relativamente a este tipo de fracturas, 

Wannamacher (2004) realça que poucas mortes podem ser atribuídas à fractura do 

anca per se. A morbilidade dessa fractura é principalmente relacionada à 

incapacidade de deambulação de forma independente e cerca de 1/3 dos pacientes 

ficará impossibilitado de reaver esse movimento.  

Boonen (2007) acrescenta que esta fractura pode ocorrer em 90% das vezes 

em virtude de quedas e o restante em virtude de movimentos de torção do fémur 

com consequente queda. O mesmo autor faz referência à prevenção afirmando que 

“se conseguirmos evitar a queda, evitamos em 90% as fracturas da anca nos 

idosos”.  
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2.6 Etiologia e Factores de Risco  

Segundo Frazão & Naveira (2006), a queda da mortalidade (principalmente a 

infantil), a redução da fecundidade e o aumento da esperança média de vida 

resultam no envelhecimento da população e no aumento das taxas de doenças 

crónico-degenerativas, entre as quais a osteoporose. A Conferência Brasileira de 

Osteoporose (CBO) (2002) atenta que a osteoporose tem etiologia multifactorial, 

onde os factores genéticos contribuem com cerca de 46 a 62% de DMO e, portanto, 

38 a 54% podem ser afectados por factores relacionados ao estilo de vida, tais como 

a nutrição ou sedentarismo. 

Esta desordem sistémica esquelética que caracteriza a osteoporose é, 

segundo Vankrieken & Luthart (2001), causada pela redução da massa óssea e pela 

deterioração da microarquitectura do tecido ósseo, sendo que os dois agentes que 

estão na base desta perda óssea são a idade e status de pós-menopausa. 

Seguindo esta linha de pensamento, Hamdy (2007) acredita que a osteoporose 

primária depende do PMO atingido durante o desenvolvimento esquelético, da 

manutenção da DMO durante a vida adulta e da taxa de perda óssea associada ao 

envelhecimento. Hamdy (2007) acrescenta que é a desregulação no equilíbrio entre 

reabsorção e formação óssea que gera osteoporose, nas suas diversas facetas: 

pós-menopáusica, relacionada com a idade senil, induzida por glucocorticóides ou 

devido a causas secundárias.   

Bonjour et al. (2007) apontam 4 tipos de factores que podem determinar a 

aquisição ou não do pico de massa óssea óptimo: factores genéticos, factores 

hormonais, factores mecânicos (actividade física) e factores nutricionais (vitamina D, 

cálcio, proteínas). 

Já a osteoporose secundária é, segundo Queiroz (1998), decorrente de 

diferentes causas, como alterações nutricionais (i.e. anorexia nervosa), imobilização, 

doenças endócrinas (i.e. diabetes tipo I, hiperparatireoidismo), hematológicas, 

gastroenterológicas, neurológicas, respiratórias crónicas, reumáticas, infiltrativas, 

hereditárias, iatrogénicas. Este tipo de osteoporose ocorre mais frequentemente no 

homem do que na mulher, ao contrário da osteoporose primária, e tem a 

particularidade de originar fracturas em idades mais jovens.  
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Para Boonen (2007) os factores que influenciam as alterações ósseas nos 

idosos, e que incluem a DMO e a taxa de perda óssea, são distintos daqueles que 

influenciam as alterações ósseas em mulheres pós-menopáusicas. São cada vez 

mais os estudos que evidenciam que a osteoporose é causada por interacções 

complexas, sendo que o aumento da idade causa enumeras alterações no processo 

de remodelação óssea devido a deficits ou excessos de hormonas ou factores de 

crescimento locais, reduções na massa muscular, redução da mobilidade e 

deficiências nutricionais. 

O mesmo autor (Boonen, 2007) aponta mesmo a deficiência hormonal como 

uma das principais causas da fragilidade óssea na senilidade. Amadei et al. (2006) 

partilham da mesma opinião, e acrescentam que a diminuição dos níveis de 

estrogénio e progesterona altera tanto o processo de remodelação quanto o de 

reparação, embora nem todos os mecanismos estejam completamente elucidados. 

Quer Tortora (2000) quer Raisz & Rodan (2002) citados por Matos (2007), definem 

que além da desmineralização óssea, outro efeito do envelhecimento, é a redução 

na velocidade de formação de proteínas, que resulta numa capacidade diminuída de 

produzir a porção orgânica da matriz óssea, e consequentemente, o osso acumula 

menos matriz orgânica e mais matriz inorgânica. Em alguns idosos este processo faz 

os seus ossos tornarem-se quebradiços e mais susceptíveis à fractura. 

Por outro lado, outra causa da osteoporose senil parece ser a insuficiência em 

cálcio, particular na terceira idade. A importância do cálcio já foi reconhecida por 

diversas associações nacionais e internacionais que já adoptaram diversas 

recomendações relativas ao intake de cálcio desde a infância até às últimas décadas 

de vida (Bonjour, 2007). Segundo a CBO (2002), o cálcio assume um papel 

importante no desenvolvimento de uma maior e melhor massa óssea, sendo 

segundo Cobayashi (2004) um elemento fundamental ao organismo, não só na 

formação e manutenção da estrutura óssea, como também na sua mineralização. 

Desta forma, para Bonjour (2007), a ingestão adequada de cálcio no período 

de formação do osso, principalmente durante a infância e adolescência, é de 

fundamental importância para uma melhor densidade óssea, propiciando na idade 

adulta e terceira idade, um factor de menor risco de progressiva descalcificação, de 

desenvolvimento de osteoporose e, consequentemente, de ocorrência de fracturas. 
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Baker (2008) acrescenta que as necessidades de cálcio na senilidade são 

alteradas pela redução da absorção de cálcio e pela reabsorção óssea, ou seja, 

tendo em conta que as taxas de absorção do cálcio pelo intestino oscilam entre 30 e 

50% (Amaya-Farfan, 1994) e que há grande variação individual na absorção do 

cálcio, a qual está condicionada à presença de vitamina D e ao intake de cálcio na 

alimentação, é necessário haver uma suplementação constante de cálcio dietético 

biodisponível para garantir a massa óssea e evitar a sua perda. (New, 2001) 

Por outro lado, o deficit em vitamina D é particularmente comum nos idosos, 

devido à menor capacidade da pele em sintetizá-la, devido à menor exposição solar, 

e também devido a doenças crónicas, fruto de disfunção renal. (Bonjour, 2007) 

De facto, segundo New (2001), a deficiência de vitamina D nas pessoas de 

idade avançada pode não ser puramente decorrente de um intake insuficiente, mas 

da diminuição da síntese renal de 1,25-dihydroxyvitamina D, a forma biologicamente 

activa da vitamina D, que se forma no rim a partir do calcidiol, que por sua vez 

estimula a reabsorção óssea e a absorção intestinal do cálcio. Assim, segundo o 

mesmo autor, a diminuição da 1,25-dihydroxyvitamina D, provoca mais dificuldades 

na ligação do cálcio à estrutura óssea, provocando excessiva perda urinária de 

cálcio. 

Assim sendo, as insuficiências de cálcio e vitamina D contribuem então para a 

remodelação óssea com o avançar da idade, sendo então outras causas de 

osteoporose. 

Para além das causas da osteoporose, importa levar em consideração os 

factores que podem aumentar as probabilidades de desenvolver este problema 

ósseo. Miller (2006) considera que, normalmente, todos estes factores expressam 

uma diminuição da DMO, salientando que esta é a causa maior do problema.    

A APOROS (2003) (Associação Nacional contra a Osteoporose) divide os 

factores de risco da osteoporose em modificáveis e não modificáveis. 

Os factores modificáveis incluem a dieta pobre em cálcio, consumo excessivo 

de álcool, tabagismo, vida sedentária, doenças (i.e. hipertiroidismo), uso de certos 

fármacos (i.e. cortisona), imobilização e menopausa precoce. Os factores não 

modificáveis são: sexo feminino, idade superior a 65 anos, raça caucásica ou 

asiática, história familiar de fractura, pequena estatura e magreza excessiva. 
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Hartman (2003), para além do aumento da idade (envelhecimento) e do sexo 

(feminino), agrupa os factos de risco que podem incrementar a probabilidade de 

desenvolver osteoporose em factores genéticos, ambientais, ginecológicos e 

medicamentosos, bem como em enfermidades endócrinas, hematológicas, 

reumatológicas e gastrointestinais. 

Hartman (2003) refere ainda que, dentro destes factores, os hereditários são 

possivelmente os mais importantes. Relativamente aos factores ambientais refere 

fundamentalmente o tabagismo e o sedentarismo, a anorexia, referindo ainda o 

baixo nível de cálcio na dieta e pouca exposição solar (que reduz a síntese de 

vitamina D, muito importante para o metabolismo ósseo).  

Também Guarniero & Oliveira (2004) adoptam este agrupamento dos factores 

de risco para a osteoporose em genéticos/biológicos e comportamentais/ambientais. 

Dentro dos factores genéticos/biológicos destacam a história familiar, a raça branca, 

casos de escoliose, osteogénese imperfeita e menopausa precoce; os factores 

comportamentais/ambientais são o alcoolismo, o tabagismo, o sedentarismo, a má 

nutrição, o baixo consumo de cálcio, amenorreia induzida por excesso de exercícios, 

dieta com alta ingestão de fibras, dieta com alta ingestão de fosfatos, dieta com alta 

ingestão de proteínas. 

Em todo este quadro clínico, para além dos factores de risco associados à 

estrutura óssea importa também analisar os factores de risco de quedas, 

relacionados com a deficiência neurológica, défices de visão, medicamentos 

sedativos, défices de equilíbrio e diminuição da velocidade de reacção (Arnold et al., 

2005).  
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III. Diagnóstico de Osteoporose  
 

As manifestações clínicas da osteoporose incluem dor aguda ou crónica da 

coluna vertebral, perda de peso acompanhada de modificação na estrutura corporal, 

fracturas após trauma mínimo, restrição de movimento, imobilidade, redução da 

capacidade pessoal, dependência de enfermagem, redução da qualidade de vida e 

aumento da mortalidade (Vankrieken & Luthart, 2001). 

No entanto, estes sintomas típicos da osteoporose não aparecem até que os 

estágios avançados da absorção óssea tenham sido alcançados Matos (2007). A 

doença desenvolve-se insidiosamente, e segundo Ianneta (2006), o facto de se 

chamar à osteoporose “doença silenciosa”, deve-se ao facto dos métodos 

diagnósticos quantitativos serem de certo modo grosseiros nas suas avaliações. 

Guarniero & Oliveira (2004) consideram importante o quadro clínico como 

forma diagnóstica de osteoporose, reiterando muito importante avaliar cirurgias 

realizadas, uso de medicações e doenças concomitantes. Desta forma, os autores 

consideram os exames laboratoriais normais no diagnóstico de osteoporose, por 

exemplo, através da dosagem no sangue de hormona paratiroidiana e metabolitos 

de vitamina D.  

As radiografias são consideradas uma forma de diagnóstico de situações de 

osteoporose, mas segundo Stevenson & Marsh (1992), estes exames apenas 

mostram uma considerável perda óssea quando esta se situa entre os 25 e 30% da 

densidade óssea, momento a partir do qual se considera que a osteoporose se 

começou a desenvolver. Assim a sensibilidade das radiografias é fraca, sendo 

segundo Guarniero e Oliveira (2004), na maioria das situações clínicas, difícil de 

reconhecer a osteoporose pelo exame radiográfico convencional (desde que não 

tenha ocorrido nenhuma fractura até à ocasião do exame). Desta forma, segundo os 

mesmos autores, actualmente o principal papel das radiografias restringe-se à 

detecção de fracturas derivadas da osteoporose. 

Na última década do século XX, o número de estudos sobre a distribuição da 

osteoporose cresceu, e inovações tecnológicas têm contribuído para isso. A 

absorciometria de raios X com dois níveis de energia, ou densitometria óssea (DXA) 

teve início em 1987, tornando-se o método de escolha para a quantificação da 

massa óssea e sendo utilizado para diagnóstico e seguimento terapêutico (Frazão & 

Naveira, 2006). 
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No Atlas de Osteoporose, Stevenson & Marsh (1992), apresentam 3 modelos 

de absorciometria:  

i) Absorciometria de fotão simples (SPA, Simple Photon Absorptiometry); 

ii) Absorciometria de fotão duplo (DPA, Double Photon Absorptiometry); e, 

iii) Absorciometria de raios-X com 2 níveis de energia (DXA, Dual energy X-

ray absorptiometry). 

Muito embora, o SPA seja utilizado há mais de 20 anos e a sua técnica seja 

rápida e bem tolerada pelos doentes, a técnica, segundo Stevenson & Marsh (1992), 

revela a incapacidade de medir a densidade óssea na anca e na coluna vertebral. 

Já o DPA, segundo os mesmos autores, mede a densidade óssea através da 

determinação da absorção de dois raios de fotões com energias diferentes e é capaz 

de medir a densidade óssea na anca, na coluna vertebral, assim como em todo o 

corpo. 

Todavia, os exames DXA realizados por raios-X de dupla-energia são 

considerados pela OMS, desde 1994, como “padrão ouro” para o diagnóstico de 

osteoporose e, desde então, o número de densitometrias tem crescido 

consideravelmente (Netto et al, 2007) 

Netto et al. (2007) salientam que na interpretação da DXA (Tabela 1), o 

resultado pode ser expresso em valor de DMO, desvio-padrão em relação ao adulto 

jovem (T-score), percentagem da DMO para adulto jovem (%T), desvio-padrão em 

relação a pessoas da mesma faixa etária (Z-score) e percentagem da DMO para 

pessoas da mesma faixa etária (%Z).  

 

Todavia, em 1994, a OMS definiu os critérios utilizados actualmente nos 

diagnósticos de densitometria óssea em todo o mundo, baseados no desvio-padrão 

em relação ao adulto jovem. Os critérios são os seguintes: 
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a) normal: desvio-padrão de 0 até –1,00; 

b) osteopenia: desvio-padrão compreendido entre –1,00 até –2,50; 

c) osteoporose: desvio-padrão menor ou igual a –2,50. 

Para Netto et al. (2007), esta normalização da OMS foi relevante para a 

unificação das análises de densitometria, pois naquela época, vários médicos 

utilizavam conceitos diferentes na interpretação do exame. Os autores consideram 

que esta unificação foi importante na difusão desse método diagnóstico, pois 

permitiu grandes avanços no conhecimento da osteoporose, sendo que os termos 

osteoporose e osteopenia passaram a ser de conhecimento comum entre médicos e 

pacientes. No entanto, Baker (2008) refere que, as modificações nas taxas de 

massa óssea são de mensuração precisa difícil a não ser por períodos de vários 

anos, em razão dos erros de mensuração de DMO de similar magnitude à média de 

troca anual. Neste sentido, Karunanithi et al. (2007) referem que, muito embora a 

DMO seja o maior indicador da força óssea, muitos estudos recentes mostraram 

que, a determinação do índice de DMO por si só não é absolutamente preditivo do 

risco de fractura osteoporótica, e que outros factores como a microarquitectura do 

osso trabecular e a distribuição da carga têm um efeito determinante nas fracturas 

osteoporóticas. 

Neste sentido Baker (2008) considera que os marcadores bioquímicos 

fornecem um indicador imediato da taxa de deterioração do momento em amostras 

de sangue e urina e parecem ser o complemento ideal à determinação da DMO. O 

CBO (2002) refere que os marcadores de remodelação óssea (i.e. fosfatase alcalina 

osseoespecífica, osteocalcina, pontes de ligação de colagénio (cross-links), urinárias 

ou séricas), por si sós, não estabelecem o diagnóstico de osteoporose, mas são 

úteis na identificação de períodos de elevada remodelação óssea e em situações de 

suspeita clínica.  

Assim, quando mensurados em conjunto, a DMO e os marcadores bioquímicos 

da renovação óssea tornam-se o melhor indicador de riscos futuros de osteoporose 

do que o índice de DMO avaliado isoladamente; e para Stevenson e Marsh (1992) a 

tomografia quantitativa computorizada (QCT), a análise por activação de neutrões 
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(IVNAA) e a ultrasonografia (BUA) funcionam também como formas auxiliares de 

diagnóstico de osteoporose e orientadoras do melhor processo de tratamento. 
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IV. Tratamento de Osteoporose  
 
 
Segundo Hamdy (2007) a meta de qualquer tratamento de osteoporose é 

reduzir significativamente o risco de fractura. O autor refere que nas últimas duas 

décadas dispararam o número de eficientes terapias que visam alcançar esta meta, 

e prova disso é que no mercado português, segundo Rocha et al. (2006), existem 

actualmente diversos fármacos indicados para o tratamento da osteoporose com 

mecanismos de actuação distintos. 

Stevenson & Marsh (1992) afirmam que os métodos de tratamento 

farmacológico podem ser divididos em métodos que retardam a absorção óssea e 

em métodos que estimulam a formação óssea. 

Os agentes anti-absorção óssea são, segundo Guarniero & Oliveira (2004), 

drogas que inibem a actividade osteoclástica e são especialmente úteis para os 

pacientes nas fases de rápida remodelação óssea da doença. São exemplos deste 

tipo de agentes: estrogénios, calcitonina e bifosfonatos.  

Em oposição, os mesmos autores explicam que os estimuladores da formação 

óssea, cujos representantes actuais são o fluoreto de sódio (flúor) e a paratormona, 

são drogas capazes de estimular a formação, causando assim aumento importante 

na massa óssea, em detrimento da reabsorção do tecido ósseo.  

Stevenson e Marsh (1992) adiantam que mais recentemente se têm estudado 

regimes combinados e que o aumento do exercício físico e eliminação dos factores 

de risco de queda são importantes na prevenção das fracturas osteoporóticas. Os 

mesmos autores explicam que este tipo de tratamentos consiste inicialmente na 

aplicação de uma droga que seja capaz de estimular a formação óssea e 

posteriormente de um agente que suprima a reabsorção óssea. No entanto, de 

acordo com estudos recentes, Rizzoli & Kraenzlin (2007) referem que ainda não está 

perfeitamente claro que a combinação no uso de um agente de anti-absorção e de 

um agente anabólico possa providenciar uma vantagem terapêutica através da 

combinação de diferentes mecanismos para redução do risco de fracturas. 

De acordo com a literatura disponível, parece evidente que a eficácia anti-

fracturária está bem evidente nos fármacos disponíveis actualmente para o 

tratamento da osteoporose permitindo reduzir significativamente o risco de fractura 

vertebral. No entanto, segundo Tavares & Silva (2008), esta eficácia não é tão 

marcada nas fracturas não-vertebrais e é-o menos ainda na fractura da anca, muito 



24 

habitual na senilidade. Desta forma, para além da vitamina D e do cálcio, é essencial 

uma estratégia de prevenção que possa reduzir o risco de quedas, estando a prática 

regular de actividade física na “pole-position” entre todas as possíveis estratégias de 

prevenção.  

 



25 

V. Prevenção da Osteoporose 
5.1 Importância da actividade física e da nutrição na infância/adolescência 
 

A prevenção da osteoporose trará muitos benefícios não só para o doente, mas 

também para os seus familiares, para a sociedade e para a saúde pública. 

Fundamentalmente evitará as graves consequências, como a fractura osteoporótica 

e a imobilidade, melhorando assim a qualidade de vida do sujeito. Magaziner et al. 

(2003) acrescentam mesmo que a osteoporose só é importante porque o osso 

osteoporótico fractura com maior facilidade levando a consequências graves, 

salientando que, mais do que qualquer nova forma terapêutica, deverá ser 

valorizada a prevenção. 

Esta, segundo Wannmacher (2004), deve ser feita preferencialmente por 

medidas não-medicamentosas, sendo que a prática de actividade física iniciada 

precocemente na vida contribui para a prevenção primária da osteoporose, 

permitindo alcançar maior quantidade de tecido ósseo no final do processo de 

maturação esquelética, ou seja, um maior PMO (entre os 20 e os 30 anos de idade). 

Seeman (2007) afirma que durante o crescimento, o objectivo da modelação e 

remodelação óssea é atingir o PMO e máxima força óssea, visto que a densidade 

óssea aumenta consideravelmente durante a puberdade em resposta aos esteróides 

gonadais e atinge valores no adulto jovem que se aproximam do dobro daqueles 

observados em crianças (Bonjour et al., 1997). Cooper (2007) realça que durante o 

crescimento, o volume de osso formado é maior que o volume de osso absorvido, 

resultando num pequeno incremento no volume ósseo após cada ciclo de 

remodelação. Neste contexto, vários estudos têm indicado que a prática da 

actividade física, nas três primeiras décadas de vida, período onde ocorre o PMO, é 

um factor primordial para a preservação da DMO durante a fase adulta e 

principalmente idosa (Courteix et al. 1998).  

Embora a hereditariedade seja um factor preponderante para a determinação 

do PMO em jovens (Fuleihan et al., 2002), o estilo de vida e a actividade física são 

também fundamentais na determinação do PMO (Rubin et al., 1999). Aliás, 

influência da actividade física na dinâmica do esqueleto e na prevenção da 

osteoporose é um objecto de estudo com cada vez maior interesse. 

Cooper et al. (1995) demonstraram que a actividade física durante a infância é 

um importante factor no aumento da DMO e na determinação do PMO, e que o 
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tamanho da estrutura esquelética pode ser estabelecido de acordo com a trajectória 

de vida infantil. Também Janz (2002) constatou que o exercício durante a fase de 

crescimento, em pouco tempo, produz um grande efeito na construção tecidual 

óssea, o que é essencial para a maximização do PMO e consequente prevenção de 

osteoporose. Nickols-Richardson et al. (2000) reconhecem a importância da 

actividade física no aumento da DMO, principalmente nas actividades com aplicação 

de carga, visto que a força aplicada por unidade de área, estimula a modelagem e o 

crescimento ósseos (Grimston et al. 1993).  

Courteix et al. (1998) explicam que o exercício físico em jovens pode ser um 

factor importante na aquisição de massa óssea se este produzir tensão óssea, num 

programa a médio ou longo prazo. De igual modo, Bonjour et al. (2007) partilham 

desta opinião, explicando que os ossos em crescimento são normalmente mais 

susceptíveis às cargas mecânicas que os ossos adultos, mas salientam que o 

impacto parece ser maior antes do que durante ou depois do período de maturação 

pubertária. Há mesmo diversos estudos que concluem que exercícios físicos 

adequados, desenvolvidos nas fases de crescimento e de desenvolvimento, 

determinam ganhos de 7% a 8% da massa óssea no indivíduo adulto, reduzindo 

substancialmente os riscos de fractura na idade avançada (Ocarino & Sekarides, 

2006). 

Por outro lado, Guarniero & Oliveira (2004), reconhecem a importância da 

prática de actividade física na infância e adolescência para prevenção da 

osteoporose, mas salientam que esta deve sempre estar associada a uma nutrição 

adequada (fundamentalmente na ingestão de cálcio e vitamina D) e a um estilo de 

vida saudável, de forma a atingir o PMO máximo. 

Se até há uns anos atrás, se pensava que a suplementação de cálcio na 

infância e adolescência reduzia o risco de futuras fracturas, actualmente sabe-se 

que um suplemento isolado de cálcio, num jovem que tenha uma dieta saudável tem 

pouco ou nenhum efeito na densidade óssea (Stevenson & Marsh, 1992). Aliás, um 

estudo realizado por New et al (1997), publicado no The American Journal of Clinical 

Nutrition, onde se estudou a associação entre o “intake nutricional” (i.e., consumo de 

cálcio) e DMO, mostra que não foram encontradas correlações significativas entre as 

variáveis.   

No entanto, segundo Maxwell et al. (2008), um tratamento combinado de cálcio 

e vitamina D parece produzir efeitos claramente distintos na fisiologia do osso, do 
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que um tratamento isolado de qualquer um dos dois, salientando o facto da vitamina 

D regular o metabolismo do fósforo e do cálcio, favorecendo a absorção intestinal 

deste. 

Estudos realizados recentemente admitem a possibilidade da actividade física 

poder regular a resposta óssea à suplementação de cálcio durante o crescimento, 

em crianças e adolescentes. Assim, segundo Bonjour et al (2007), quanto maior o 

consumo de cálcio, mais positivo o efeito da actividade física no crescimento ósseo. 

Desta forma, fica evidente que, a correcta associação entre a prática regular de 

actividade física e a ingestão de cálcio e vitamina D, são as medidas de prevenção 

primária da osteoporose, devendo ser consideradas desde a infância e 

adolescência. Por outro lado, de acordo com a literatura, o que não está ainda muito 

claro, é qual o tipo de actividade infantil que potencializa o crescimento ósseo sem 

prejuízos futuros. 

Este problema coloca-se, visto que dependendo do tipo e da intensidade do 

exercício, os efeitos sobre o tecido ósseo variam, podendo ser deletérios ou mesmo 

conduzir à osteoporose, no caso de a actividade ser exageradamente intensa 

(Ocarino & Sekarides, 2006). Neste sentido, Froes et al. (2002) sublinham que a 

actividade física exagerada durante a puberdade deve ser evitada, realçando que 

diversos estudos demonstram distúrbios hormonais ao nível da glândula pituitária, 

sendo esta responsável pela regulação da actividade de outras glândulas com 

funções importantes no crescimento ósseo.  

Assim, embora existam evidências que demonstram o aumento da resistência 

óssea em resposta à aplicação de cargas mecânicas e a diminuição da DMO 

aquando da sua ausência, Segura et al. (2007) realçam que os mecanismos pelos 

quais o esqueleto responde à actividade física ainda não estão totalmente 

esclarecidos, sendo importante perceber qual o tipo de exercícios/actividades que 

devem ser realizados na infância e adolescência, de forma a aumentar a DMO e a 

alcançar o PMO máximo, e assim prevenir a osteoporose em idades futuras. 

 

5.2 Tipo de exercício físico que potencializa o crescimento ósseo na 
infância e adolescência 

 

Embora, segundo New (2001), ainda não esteja muito claro qual o tipo, 

duração, frequência e intensidade de exercício que promovem aumentos no PMO, 
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para Cromer & Harel (2000), a prática de exercício que envolva produção de força 

para suportar cargas (inclusivamente a massa corporal), pode ter efeito positivo no 

aumento do PMO, o que leva a crer que há uma relação positiva entre exercício 

físico, massa e densidade óssea. Struck & Ross (2006) referem que a força 

gravitacional (externa) e a contracção muscular (interna) são duas forças mecânicas 

primárias aplicadas na estrutura óssea ao longo da vida desde o nascimento, que 

incidindo sobre o esqueleto, induzem reestruturações ósseas específicas conforme a 

sua intensidade, tanto no sentido longitudinal (vertical) quanto transversal 

(horizontal), sob a forma de tracção, compressão, deslizamento ou torção. 

Snow-Harter & Marcus (1991) têm demonstrado que diferentes características 

de exercícios levam a específicas modificações na estrutura óssea, considerando 

que a intensidade da carga durante um exercício é mais importante na determinação 

da densidade óssea que o seu número de repetições. Por este motivo, os autores 

acrescentam que há indícios que exercícios aeróbios possam não ter o mesmo 

efeito na densidade óssea quando comparados com exercícios de compressões 

ósseas, tanto no sentido vertical como também no sentido horizontal.  

Segundo Queiroz (1998), diversos estudos realizados demonstram que nas 

modalidades em que se usa pesos ou outras cargas, os valores da DMO são mais 

elevados. Neste sentido as diferenças na DMO de crianças que praticam actividades 

de sustentação corporal e actividades sem sustentação ficam bem evidenciadas 

(Cooper et al., 1995).  

Davee et al. (1990) encontraram alta DMO em jovens que praticavam 

musculação, quando comparados aos que praticavam exercícios aeróbios. Também 

Heinrich et al. (1990) evidenciaram a eficiência do treino de força, comparando 

jovens nadadores, corredores, culturistas e colegiais inactivos e encontraram 

elevada DMO nos culturistas quando comparados aos praticantes das outras 

modalidades, principalmente aos colegiais inactivos.  

Adicionalmente, pesquisas como as de Nickols-Richardson et al. (2000), 

Kirchner et al. (1995) e Courteix et al. (1998) mostram que raparigas que praticam 

ginástica artística por muitos anos desenvolvem altos índices de mineralização 

óssea comparadas aos grupos de controlo, e que, este fenómeno pode ser devido 

às altas cargas mecânicas impostas por esta modalidade. 

A participação de crianças em modalidades desportivas como a ginástica 

artística tem sido muito investigada, visto que segundo Lindholm et al. (1994), a 
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iniciação neste desporto, ocorre normalmente, na infância e estende-se por toda a 

adolescência, quando o atleta já se encontra em competições importantes nacionais 

e internacionais. Bass et al. (1998) mediram a DMO de 45 ginastas activas com 

idade média de 10 anos, de 36 ginastas com idade média de 25 anos e de um grupo 

de controlo para cada um dos dois grupos. Observaram que a DMO no fémur 

proximal e coluna lombar das ginastas activas foi de 0,7 a 1,9 desvios-padrão maior 

do que naquelas do seu grupo de controlo e que a DMO aumentou de forma 

associada ao aumento da duração do treino. Verificaram também que durante um 

período de 12 meses de treino, as ginastas activas demonstraram maior DMO do 

que seu grupo controle na ordem de 30% a 85% na coluna lombar e colo do fémur, 

respectivamente. Nas ginastas, a DMO foi 0,5 a 1,5 desvios-padrão maiores do que 

no seu grupo de controlo respectivo.  

Dyson et al. (1997) estudando ginastas do sexo feminino, entre 7 e 11 anos, 

que praticaram a modalidade nos últimos 2 anos anteriores ao estudo, compararam 

a DMO em termos absolutos e encontraram valores elevados apenas no trocânter e 

na cabeça do fémur, não havendo diferença significativa na DMO da coluna lombar 

e na DMO total. Entretanto, quando a DMO foi corrigida pela massa corporal, os 

valores das ginastas foram superiores em todos os pontos examinados, levando a 

crer que a DMO, corrigida pela massa corporal, pode ser mais precisa que a 

utilização de valores absolutos. 

Neste sentido, quer Bass et al. (1998), quer Dyson et al. (1997), concluíram 

que a DMO aumentada durante a adolescência, pode ter efeito positivo a longo 

prazo na vida adulta das ginastas, podendo ser verificados durante décadas, após a 

interrupção do treino físico. 

Contudo, se por um lado existem adaptações positivas do tecido ósseo 

relacionadas com a prática da ginástica em intensidade adequada, por outro lado, 

podem ocorrer reacções com influência negativa, quando há excesso de treino. 

(Oeppen & Jaramillo, 2003) 

Kahn et al. (2001) referem que a ginástica artística impõe intensidades de 

treino por vezes muito acentuadas, com forças de reacção no solo que podem 

alcançar até 15 vezes o peso corporal da ginasta. De acordo com alguns autores, 

não raras vezes, as ginastas submetidas a exercício físico intenso antes da 

puberdade apresentam um valor de massa gorda inferior ao desejável para a idade, 

um atraso na menarca e perturbações no normal funcionamento do ciclo menstrual. 
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Estas alterações, fundamentalmente a diminuição da massa gorda, parecem 

contribuir para uma diminuição da DMO. Lindholm et al. (1994) efectuou um estudo 

com 22 atletas juvenis de ginástica artística (11-14 anos), onde foram controlados os 

seus treinos durante 5 anos e comparados com um grupo de controlo que não 

praticava a modalidade. Os resultados mostraram atraso na menarca e alta 

incidência de lesões músculo-esqueléticas, quando comparado ao grupo de 

controlo. Consequentemente a redução da massa óssea, pode comprometer o 

crescimento potencial, que é um mecanismo ainda não totalmente esclarecido 

(Broso & Subrizi, 1996). Para Mantonelli et al. (2002), aparentemente existe relação 

entre os distúrbios menstruais e a diminuição da massa óssea, decorrente do 

hipoestrogenismo observado nas atletas com amenorreia.  

Kirchner et al. (1995) afirma que de facto a ginástica artística influencia 

positivamente a DMO, mas salienta que o treino deve sempre ser controlado e de 

acordo com o momento maturacional do atleta. Num estudo onde compararam 

ginastas colegiais na pré-menarca e um grupo de controlo da mesma idade 

biológica, Kirchner et al. (1995) encontraram valores de DMO, 13% superiores nas 

ginastas sujeitas a um treino gímnico com intensa componente lúdica e não 

exageradamente intenso.   

Para além da ginástica artística, existem outras modalidades que favorecem o 

aumento da DMO em crianças e adolescentes, e no seu estudo, Taafee et al. (1995) 

sugerem que as actividades com alto impacto (ginástica, basquetebol, voleibol, ténis, 

judo) proporcionam maior estímulo para a formação óssea do que aquelas de menor 

impacto (natação e ciclismo). Grimston et al. (1993) e Fehling et al. (1995) 

acrescentam que as crianças que praticam modalidades com predomínio de saltos 

possuem maior densidade óssea na cabeça do fémur comparado com crianças 

nadadoras, pois durante as actividades de impacto, as compressões ósseas podem 

alcançar valores próximos ou superiores a 3 vezes o peso corporal, levando à 

reestruturação óssea dos pontos onde as forças de impacto são dissipadas. 

Também Matsumodo et al. (1997) estudaram a DMO total em três grupos de 

desportistas, que praticavam as modalidades de judo, atletismo (corredores de longa 

distância) e natação, concluindo que não há diferenças na DMO total do corpo, entre 

os corredores de longa distância e os nadadores, mas comprovaram contudo que a 

densidade de massa óssea total do corpo, em ambos os sexos, é maior nos judocas 

que nos outros grupos, visto esta ser uma modalidade que promove impactos em 
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todo o esqueleto ao contrário da natação, que não promove impactos e da corrida de 

longa distância, que promove pequenos impactos mas fundamentalmente ao nível 

do fémur. 

Outros estudos mostram a relação entre as actividades físicas de alto impacto 

e o consumo de cálcio durante a juventude e a sua importância para o PMO. Através 

de um estudo longitudinal de 15 anos, Welten et al. (1994) concluíram que apenas 

este tipo de actividades e aquelas com o peso corporal foram importantes para 

maximizar o PMO. Segundo Bar-Or (1996) apesar de o cálcio ser essencial para o 

desenvolvimento ósseo, o stress mecânico induzido pelas actividades físicas de alto 

impacto é de importância primária. Assim, é improvável que a maior DMO em 

ginastas esteja relacionada com factores nutricionais, visto que Nichols et al. (1994) 

encontraram maior DMO em ginastas, mesmo quando os valores de cálcio ingeridos 

eram inferiores aos do grupo de controlo.  

Por outro lado, a possível influência da natação no desenvolvimento e no 

aumento da densidade óssea na infância ainda não está completamente 

esclarecida. 

Risser et al. (1990) encontraram baixa DMO nas vértebras lombares de 

nadadoras, quando comparadas às jogadoras de voleibol, basquetebol e grupo de 

controlo. De igual modo, Bassey & Ramsdale (1994) também encontraram uma 

maior DMO no trocânter, em jovens que praticavam actividades de alto impacto 

quando comparadas com jovens nadadoras. Adicionalmente, McCulloch et al. (1992) 

e Slemenda et al. (1991) sugerem que também a corrida pode proporcionar um 

ganho de massa óssea superior à natação, e referem que crianças com efectiva 

participação diária em treino de natação apresentam menor DMO comparativamente 

a crianças que praticam actividades terrestres.  

Dook et al. (1997) acrescentam ainda que, de acordo com os seus estudos, 

não foram encontradas diferenças significativas na DMO corporal em nadadoras e 

não desportistas, sugerindo estes dados que as nadadoras podem, por um lado, ter 

o mesmo risco de desenvolver osteoporose que jovens sedentárias, e por outro, um 

risco maior em relação a atletas de outras modalidades. 

Contrariamente, e a título de exemplo, Cassel et al. (1996) não encontraram 

diferenças entre meninas de 7 a 9 anos que praticavam a natação com outras 

ginastas da mesma idade. Neste sentido, Rourke et al. (1998) sugerem que não se 

pode afirmar concretamente a existência de grandes diferenças entre a DMO em 
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praticantes de actividades aquáticas e actividades que sustentam a massa corporal 

devido a dificuldade em realizar estudos longitudinais em crianças e da 

complexidade das variáveis multifactoriais que influenciam a DMO. 

Todavia, com base na diversa literatura existente e nas diferenças 

metodológicas entre os diferentes estudos supracitados, parece haver maior 

benefício no crescimento ósseo nas crianças que praticam actividade física, sendo 

essa melhoria mais evidente nas modalidades terrestres de alto impacto e 

sustentação do peso corporal, do que em actividades aquáticas que não expõem 

tanto o sistema esquelético à acção gravitacional. 

Por outro lado, assim que o PMO é atingido, a DMO permanece relativamente 

constante em homens e mulheres até aos 40 anos aproximadamente (Cooper, 

2007), começando a ser evidente a partir desta idade, a preponderância do processo 

de reabsorção sobre o processo de formação e consequente perda óssea (Forwood 

& Larsen, 2000). 

Boonen (2007) divide esta perda óssea em dois momentos: um, muito patente 

nas mulheres, que é devido à menopausa (insuficiências hormonais) e o outro 

devido às insuficiências em cálcio (descalcificação) e envelhecimento.  

Assim, sendo evidente que um elevado PMO pode reduzir o risco de aumentar 

a fragilidade óssea normalmente ocorrida na terceira idade, importa perceber 

igualmente, quais as alterações ósseas que ocorrem nesta etapa da vida e de que 

forma os idosos podem prevenir ou tratar a osteoporose. Assim, deve-se primeiro 

entender as alterações ósseas associadas ao processo de envelhecimento, e 

depois, seleccionar o tipo de exercícios físicos que respeitem as alterações musculo-

esqueléticas que a senilidade porta consigo.  

 
 
5.3 O envelhecimento e as alterações no sistema ósseo que conduzem à 

osteoporose 
 

O envelhecimento é um processo complexo que envolve muitas variáveis (por 

exemplo, genética, estilo de vida, doenças crónicas) que interagem entre si e 

influenciam significativamente o modo em que alcançamos determinada idade. 

Spirduso (2005) considera o envelhecimento um processo multifactorial que se 
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caracteriza pela diminuição progressiva da capacidade funcional de todos os tecidos 

e órgãos do corpo. 

Segundo o mesmo autor, o processo de envelhecimento inicia-se logo que se 

dá a concepção do indivíduo, sendo a velhice um processo dinâmico e progressivo 

onde ocorrerão alterações tanto morfológicas como funcionais, bioquímicas e 

psicológicas. Salienta também que o processo de envelhecimento está 

geneticamente programado, sendo que a prática de actividade física orientada 

contribui para aumento da qualidade de vida e preservação da saúde, combatendo o 

sedentarismo. 

Nesta linha de pensamento, Morelli & Rebellato (2004) acrescentam que as 

principais alterações do envelhecimento natural – senescência – situam-se ao nível 

da composição e forma do corpo, do sistema cardio-respiratório, do sistema 

neuromuscular, do sistema nervoso, do sistema articular e das alterações no sistema 

ósseo. 

Vários estudos têm revelado que o sistema locomotor é o mais precocemente 

afectado pelo envelhecimento e aquele onde as “performances” diminuem mais 

regular e claramente. De igual modo, os mesmos estudos revelam que o próprio 

esqueleto começa a modificar-se na terceira década de vida (para refs ver Spirduso 

et al, 2005). 
Fernandez (2004) reconhece que o aparelho locomotor é o primeiro a ser 

afectado e acrescenta que os músculos perdem força (particularmente os músculos 

antigravíticos), as articulações perdem flexibilidade e os ossos tornam-se mais 

frágeis. De igual forma, o mesmo autor adianta que os processos de coordenação 

neuromuscular e os mecanismos de controlo postural são também influenciados 

pelo envelhecimento, o que pode levar à perturbação do equilíbrio, alterações 

posturais e lentidão psicomotora. As consequências de tudo isto são dores 

musculares, limitação articular e, mais importante, possíveis quedas que tornam o 

idoso cada vez mais inactivo, levando em alguns casos a imobilidade total, e neste 

caso, à dependência de terceiros e eventualmente á morte (Fernandez, 2004). 

Boonen (2007) considera que a osteoporose associada ao envelhecimento é 

um fenómeno contínuo, onde um múltiplo rol de mecanismos patogénicos actua 

causando perda óssea e deterioração na microarquitectura do esqueleto.  

Desde logo as insuficiências hormonais. Sendo evidentes no processo de 

envelhecimento (fundamentalmente as insuficiências estrogénicas depois da 
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menopausa), alteram a taxa de remodelação óssea através do aumento do volume 

de osso reabsorvido e da diminuição do volume de osso formado, traduzindo perda 

óssea e declínio estrutural (Cooper, 2007). 

Neste sentido, Ocarino & Sekarides (2006) afirmam que a constituição 

genética, a dieta e os estímulos físicos são factores que influenciam a remodelação 

óssea no idoso, mas o controlo efectivo da formação e reabsorção ósseas é 

mediado pelas hormonas, produtos celulares e constituintes da matriz óssea.  

Esta remodelação óssea, que ocorre na senilidade, tem como objectivo manter 

a força óssea, e parte dessa manutenção passa por detectar e remover o tecido 

ósseo danificado que prejudica a saúde (Seeman, 2007). No entanto, Boonen (2007) 

sublinha que a força do osso depende não exclusivamente do volume do osso, mas 

também do grau de mineralização deste assim como da sua microarquitectura 

estrutural, e que estas características ósseas sofrem alterações com o aumento da 

idade.  

Assim a rápida e excessiva remodelação óssea ou a redução na formação 

ósseas, pode resultar numa maior reabsorção do que formação óssea (Cooper, 

2007), ou seja, num balaço negativo, onde a substituição de osso velho por osso 

novo menos mineralizado, pode torná-lo exageradamente flexível e sujeito a lesões 

estruturais e fracturas com cargas habituais (Boonen, 2007). 

Pesquisas efectuadas por Stevenson e Marsh (1992) mostram que o 

envelhecimento origina perda de osso trabecular, verificando-se uma menor 

qualidade na arquitectura estrutural do osso, visto ser este tipo de osso o que 

demonstra ter maior actividade metabólica. A este propósito Seeman (2007) afirma 

que a percentagem de perda de osso trabecular durante o envelhecimento é 

semelhante em homens e mulheres. Porém, o mesmo autor considera que a perda 

ocorre principalmente por adelgaçamento ósseo nos homens, onde o mecanismo 

principal é a redução da formação óssea, enquanto que nas mulheres, com 

remodelação óssea acelerada pela menopausa, ocorre maior reabsorção óssea ao 

invés da formação de osso novo, o que provoca uma perda óssea atribuída à perda 

de conectividade.  

Adicionalmente Tortora (2000) e Raisz & Rodan (2002) (citados por Matos, 

2007) acrescentam que outro efeito do envelhecimento, é a redução na velocidade 

de formação das proteínas, que resulta numa menor capacidade de produzir a 

porção orgânica da matriz óssea, e consequentemente, o osso acumula menos 
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matriz orgânica e mais matriz inorgânica, sendo que em alguns indivíduos idosos 

este processo torna os seus ossos quebradiços e susceptíveis à fractura.  

É então claro que a fragilidade óssea é uma condição importante do esqueleto 

dos idosos que, segundo Boonen (2007), pode ser explicada por diversos factores: i) 

falha na aquisição do PMO e da força óssea durante o crescimento; ii) excessiva 

reabsorção óssea resultante em diminuição da massa óssea e deterioração da 

microarquitectura estrutural do esqueleto e; iii) inadequada formação óssea em 

resposta ao aumento da reabsorção óssea durante o processo de remodelação 

óssea.  

Devido à diminuição da DMO e da massa e força muscular com a idade, Korth 

et al. (2004) afirmam que as consequências mais observadas nos idosos com 

osteoporose são o aumento do número de quedas (muitas com fractura associada) e 

o aumento do número de fracturas com trauma mínimo. Boonen (2007) adianta 

ainda outros factores que podem estimular o desenvolvimento de osteoporose senil, 

como é o caso do incrementado uso de várias medicações, fundamentalmente 

medicamentos hipotensivos, co-morbilidades tais como a artrite e a doença de 

Parkinson. 

Spirduso (2005) considera que a perda do equilíbrio e consequentemente a 

queda durante a postura bípede ou locomoção torna-se uma ameaça à segurança e 

saúde dos idosos, especialmente àqueles com idades mais avançadas e que sofrem 

de osteoporose. O mesmo autor adianta que as quedas podem levar o idoso à 

dependência funcional, além de representarem uma das principais causas de morte 

nessa população. Por outro lado, Hendriks et al. (2005) afirmam que, para além do 

prejuízo físico e psicológico, as quedas dos idosos geram um aumento dos custos 

com cuidados de saúde expressos pela utilização de serviços especializados e 

aumento de hospitalizações, tornando-se assim num dos maiores problemas de 

saúde pública devido à mortalidade, morbilidade e custos económicos decorrentes. 

Assim, tendo em conta que aproximadamente 30% dos idosos com mais de 65 

anos caem pelo menos uma vez por ano, e que a percentagem de quedas pode 

atingir os 50% em idosos com mais de 85 anos (Hendriks et al., 2005), torna-se 

essencial perceber quais são as estratégias que combatem a perda óssea associada 

à osteoporose senil e quais as estratégias que reduzem o risco de quedas e 

consequentes fracturas (Korth et al., 2004), visto que 90% das fracturas da anca (as 

mais comuns nos idosos) são precedidas de uma queda (Boonen, 2007). 
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Neste contexto, segundo o ACSM (1998), a participação em actividade física 

regular (exercícios aeróbios e de força) fornecem um número de respostas 

favoráveis que contribuem para o envelhecimento saudável. Segundo a CBO (2002) 

a prática regular de actividade física na senilidade é importante não só no combate à 

perda óssea associada à osteoporose (tratamento), como na prevenção de quedas e 

fracturas.   

 
 5.4 A influência da actividade física e da nutrição em idosos com 

osteoporose 
 
Os benefícios que a actividade física traz para a saúde do idoso são 

numerosos e muitas orientações clínicas práticas incluem um papel importante ou 

adjuvante da actividade física como terapêutica de doenças tais como a doença 

coronária, a depressão, as artroses, a diabetes e a osteoporose. Aliás, segundo o 

ACSM (1998) a capacidade que o organismo tem para se adaptar ao incremento nos 

níveis de actividade física é preservada na população idosa, sendo que o exercício 

desempenhado regularmente produz um número notável de alterações positivas nos 

idosos. 

Se no passado, a actividade física (em particular o treino de força) era 

geralmente considerada inapropriada para os indivíduos idosos frágeis e muito 

idosos (devido à baixa expectativa de benefícios assim como à preocupação 

exagerada de lesões relacionadas ao exercício), nas últimas décadas, têm-se 

verificado um acúmulo de dados que disseminam estes mitos e fornecem a 

reafirmação da segurança do exercício em indivíduos idosos e muito idosos (ACSM, 

1998). 

Actualmente, os recursos utilizados incluem mesmo a colocação de próteses 

flexíveis à volta da anca ou grande trocânter que absorvem a força do impacto 

exercida sobre a anca em possíveis quedas (Holzer, 2007), proporcionando um 

complemento seguro para os idosos com osteopenia praticantes de actividade física 

e para as terapias em idosos com osteoporose (Fink et al., 2007). 

Mas mesmo com esta quantidade de conhecimento, a percentagem de doentes 

que recebem aconselhamento por parte dos seus médicos para iniciarem ou 

continuarem alguma forma de actividade física continua a diminuir com o avançar da 
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idade: 31% entre os 50 e os 64 anos, 29% entre os 65 e os 74 anos, 22% entre os 

75 e os 84 anos e menos de 14% para cima dos 85 anos (Struck, 2006). 

Neste sentido, Struck & Ross (2006) reforçam que, devido ao papel importante 

da actividade física no envelhecimento bem-sucedido, os médicos devem considerá-

la da mesma forma que consideram qualquer outra terapêutica necessária, sendo 

para isso fundamental, que falem com os seus doentes idosos e realcem os 

benefícios da actividade física regular na prevenção e/ou tratamento de algumas 

doenças, entre as quais a osteoporose (McDermott & Mernitz, 2006). 

Segundo o CBO (2002), a actividade física em idosos promove melhoria no 

bem-estar, melhora a qualidade de vida, aumenta a massa muscular e, 

consequentemente a massa óssea, combatendo o balanço negativo decorrente da 

remodelação óssea associada ao envelhecimento. A CBO (2002) informa que 

genericamente, a actividade física deve ser feita pelo menos 3 vezes por semana, 

em dias alternados, durante no mínimo 30 minutos, e que os exercícios mais leves 

podem ser realizados diariamente (i.e. caminhadas), enquanto exercícios mais 

pesados, devem ser realizados com 24 horas e 48 horas de intervalo. Struck & Ross 

(2006) afirmam no entanto, que actualmente a recomendação apropriada para a 

actividade física em adultos idosos é de 30 minutos de actividade de intensidade 

moderada em cinco dias por semana. 

Todavia, embora a prática de actividade física seja aconselhada ao idoso, 

continuam a ser mais os idosos sedentários que aqueles praticantes, e segundo 

Ocarino & Sekarides (2006), esta inactividade física relaciona-se com diversos tipos 

de doenças crónicas, entre as quais, doenças cardiovasculares, diabetes, alguns 

tipos de cancro, algumas doenças pulmonares, e também com a perda óssea e 

consequentemente osteoporose senil. Boonen (2007) atenta que os indivíduos 

acamados ou muito sedentários sofrem uma diminuição da massa óssea em cerca 

de 1%/semana. Adicionalmente o CBO (2002) explica que apesar de o osso 

responder tanto ao aumento quanto à diminuição da actividade física, é mais fácil 

perder osso pela inactividade do que ganhar através do aumento de carga, sendo 

que um idoso acamado pode perder 1% na DMO da coluna numa única semana, 

necessitando quase de um ano para ganhar esta mesma percentagem, com o 

aumento da actividade física. 

Assim o ACSM (1995), mesmo reconhecendo que a massa óssea do idoso 

pode ser aumentada através de terapias farmacológicas, reitera a importância da 
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manutenção da prática de actividade física nesta etapa da vida pois esta é a única 

intervenção que potencia simultaneamente o aumento da massa e da força óssea e 

a redução do risco de quedas nos idosos. O ACSM (1995) acrescenta ainda que 

muito embora existam outros benefícios na saúde óssea associados ao exercício, o 

foco principal centra-se na efectividade da actividade física por si só, reduzir o risco 

de quedas e fracturas osteoporóticas, sem associações com suplementação 

nutricional ou influência genéticas. 

Desta forma, e com especial interesse para os idosos é a evidência de que os 

exercícios de fortalecimento muscular, segundo Struck & Ross (2006) podem 

prevenir as quedas e fracturas ósseas contribuindo para melhorar a capacidade de 

viver de forma independente, sendo que esta melhoria pode ser visíveis ao fim de 5 

semanas, com os indivíduos muito débeis e muito idosos a obterem potencialmente 

os maiores benefícios.  

Por outro lado, Boonen (2007) relembra que as insuficiências em cálcio 

(descalcificação) e vitamina D são duas “chaves-mestras” que determinam a 

reabsorção e perda óssea nos idosos, sendo que Cherniack et al. (2008) relatam 

que há mais de uma década, diversos investigadores concluíram que a 

suplementação associada de cálcio e vitamina D reduz o risco de fracturas, de 

quedas e melhora o balanço entre formação e absorção óssea na senilidade. 

Partindo deste princípio, Boonen (2007) concluiu que esta suplementação associada 

com a prática de adequada actividade física mostra um incremento de 4-6% na DMO 

da coluna lombar, cabeça do fémur e anca, sendo fundamental para manter a força 

óssea nesta etapa da vida, particularmente no caso dos idosos que padecem de 

osteoporose. Cherniack et al. (2008) concluem também que a suplementação de 

vitamina D nas pessoas idosas reduz as fracturas não vertebrais entre 32% e 68% e 

admite ser vantajoso a prática de actividade física ao ar livre, permitindo a exposição 

solar controlada. 

Por outro lado, Boonen (2007) adianta ainda que este tipo de suplementação 

tem um grande efeito nos níveis de paratormona (PTH), cuja função principal é 

regular o teor de cálcio e fósforo no organismo. Assim, Henderson et al. (1998) 

admitem que a actividade física promove alterações no metabolismo ósseo por 

efeito directo, via força mecânica, ou indirecto, via hormonal. Numa avaliação do 

efeito da actividade física no tratamento da osteoporose em ratos fêmea sujeitas a 

três meses de actividade física, Ocarino & Sekarides (2006), observaram que a 
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espessura do osso nasal era significativamente maior nos ratos osteoporóticos em 

relação aos animais sedentários e aos normais. Contudo, Ocarino & Sekarides 

(2006) realçam que uma vez que o osso nasal não sofreu nenhum tipo de impacto 

durante o exercício, sugerindo assim, que o efeito benéfico provocado pela 

actividade física seja mediado, não apenas pela força mecânica, mas também por 

hormonas e factores de crescimento. 

As conclusões do ACSM (1998) referem que a participação dos idosos 

(incluindo octogenários e nonagenários) num programa regular de actividade física 

tem uma efectiva intervenção na redução e prevenção do número de declínios 

funcionais associados ao envelhecimento, inclusivamente na minimização da 

osteopenia decorrente do avançar da idade e do declínio hormonal. Por outro lado, 

segundo Ocarino & Sekarides (2006), a actividade física não afecta somente o osso 

como tecido, mas também como órgão, através da sua acção nas cartilagens de 

crescimento. Assim, o stress mecânico regula a homeostasia da cartilagem não 

somente durante o crescimento endocronal, mas também durante a reparação de 

fracturas, o que sugere a importância da prática de actividade física regular também 

no tratamento da osteoporose. Assim, não descurando a importância da 

suplementação de cálcio e vitamina D que ficou evidenciada, torna-se indispensável 

perceber quais são os tipos de exercícios físicos que combatem o balanço negativo 

do processo de remodelação óssea evidenciado nos indivíduos idosos.  

 
 
5.5 Tipo de exercícios que reduzem a perda óssea e favorecem a 

regeneração do osso na senilidade 
 

Embora ainda haja controvérsias a respeito de qual modalidade, intensidade e 

frequência de exercícios é mais indicada para idosos com osteopenia ou 

osteoporose (Driusso et al., 2000), parece evidente que esses exercícios físicos 

devem centrar-se em dois objectivos concretos: i) minimizar a perda óssea 

associada ao envelhecimento; e ii) prevenir possíveis quedas e evitar as fracturas 

(Rizzoli et al., 2007). 

Assim, os exercícios físicos aplicados em idosos com osteoporose, que visam 

o tratamento e/ou prevenção do desenvolvimento da doença e das suas 

consequências passam também por potenciar melhorias na postura e equilíbrio, no 
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padrão de marcha, nas reacções de defesa e na propriocepção de uma maneira 

geral (CBO, 2002).  

Segundo Boonen (2007), os efeitos do exercício físico na melhoria da DMO em 

idosos podem ser inicialmente explicados pela lei de Wolf, que mostra a relação 

entre função e a forma do osso, demonstrando que os ossos formam-se e 

remodelam-se de acordo com a resposta às forças mecânicas que lhe são 

aplicadas, mostrando desta forma, uma relação entre o nível de exercício físico e o 

volume de massa óssea. Neste sentido, Cadore et al. (2005) consideram que o 

stress mecânico ósseo tem o mesmo princípio da lei de Wolf e que o mecanismo 

que causa o aumento da DMO passa pela magnitude de deformação óssea causada 

durante o exercício. Boonen (2007) explica que, a força a que o osso é submetido, 

quando sofre uma deformação temporária, é medida pela sobrecarga mecânica 

causada através da força imposta, ocorrendo uma resposta imediata e específica no 

osso que suporta a carga. Assim, o mesmo autor admite que o exercício físico 

portador de carácter relevante na manutenção da massa óssea estimula a actividade 

osteoblástica, proporcionando uma excitação no incremento da DMO. 

Neste sentido e segundo Marchand et al. (2001), os exercícios físicos 

localizados podem favorecer o processo de remodelação geométrica do osso, assim 

como a estrutura dos segmentos ósseos específicos. Raso et al. (1997) consideram 

que o exercício é mais eficiente no aumento da DMO, quanto mais estimulado for o 

efeito piezeléctrico no osso. Este é definido por Ouriques & Fernandes (1997) como 

a transformação de energia mecânica em eléctrica. Os mesmos autores explicam 

que a actividade muscular, juntamente com a actividade óssea (ligação 

ósteotendínea) são responsáveis pela energia mecânica, sendo que as terminações 

nervosas existentes nessa região são responsáveis em levar estímulos 

proporcionados pelo exercício físico ao cérebro. Assim, o estímulo da carga 

mecânica provocada pelo exercício físico causa efeito piezeléctrico estimulando a 

actividade osteoblástica, sendo que, genericamente quanto maior for a carga 

mecânica a que estão submetidos os ossos, mais activados são os osteoblastos e 

consequentemente mais estimulado é o crescimento ósseo (Rizzoli, 2007).  

Partindo destas conclusões, visto que a massa óssea é relacionada à acção da 

musculatura sobre o osso, Gau (2001) admite que os exercícios gravitacionais sejam 

mais efectivos na prevenção/tratamento da osteoporose em idosos, visto que de 

acordo com Driusso et al. (2000), as forças de compressão são realizadas através 
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de exercícios com impacto, por descarga de peso e por cargas exercidas pelos 

tendões e pelos músculos sobre os ossos. 

De acordo com Geraldes (2005), também o treino contra resistência (que 

estimula aumento da força muscular) parece ser uma estratégia adequada para 

traduzir em mineralização óssea os padrões de carga aplicados. O autor acrescenta 

que no que respeita ao desenvolvimento de força e de DMO, bem como da 

diminuição de fracturas causadas por quedas, os programas de treino contra 

resistência (treino de força) são adaptáveis e recomendáveis para indivíduos de 

qualquer idade, especialmente para aqueles de meia-idade e idosos. 

Todavia, Netto et al. (2000) relembram que a prescrição do exercício físico para 

o idoso osteoporótico vai depender sempre das suas características (interesses, 

necessidades, experiências prévias, estado de saúde) e do objectivo em concreto: 

prevenção, tratamento ou reabilitação. Assim, segundo Rizzoli (2007), para que 

estas especificidades sejam atendidas, é imperativo que todo o programa de 

exercícios físicos para idosos com osteoporose seja devidamente prescrito, 

conforme o tipo, a intensidade, a frequência e o tempo necessário a cada idoso 

praticante.  

Actualmente muitas pesquisas têm sido desenvolvidas com o intuito de 

perceber claramente quais as modalidades que melhor combatem o balanço 

negativo decorrente da remodelação óssea em idosos (osteopenia) e em casos mais 

graves, a osteoporose. No entanto, importa salientar que, no caso dos idosos com 

osteopenia, a prática de determinados exercícios físicos visa aumentar a DMO 

contribuindo para o equilíbrio no processo de remodelação óssea, enquanto nos 

idosos com índices relevantes de osteoporose, o objectivo primário passa por 

interromper a perda óssea (Struck & Ross, 2006). 

Para que ocorram os benefícios precisos, admite-se que genericamente os 

exercícios devam ser realizados com intensidade moderada a vigorosa, trabalhando 

os músculos em intensidade suficiente para minimizar a perda de massa óssea e 

estimular as células osteoblásticas (Cadore, 2005). Adicionalmente Rizzoli (2007) diz 

que os exercícios simples e de baixa intensidade devem ser prescritos como parte 

do tratamento, sendo uma terapia não-farmacológica simples e eficaz, e que 

exercícios moderados devem ser incorporados ao trabalho de força, como por 

exemplo, exercícios funcionais do dia-a-dia, alongamentos, flexibilidade e exercícios 

aeróbios. 
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Para o NIH Consensus Development Statement Program (2000) os exercícios 

com pesos são considerados ideais para pessoas idosas e debilitadas, não somente 

por aumentarem a massa óssea, mas também por aumentarem a força muscular, 

que é uma das capacidades físicas que mais se perde com o envelhecimento e quer 

desempenha um papel determinante para a estabilidade corporal. Por outro lado, 

Hunter et al (2004) referem que as reduções de força com a idade são mais notadas 

na força de sustentação da parte inferior do corpo. Esta redução de força nos 

membros inferiores é não apenas limitadora das tarefas quotidianas (caminhar, subir 

escadas, levantar-se de uma cadeira) mas também está relacionada com o aumento 

do número de quedas (Correia & Silva, 1999) e à maior probabilidade de fracturas 

(Carvalho et al., 2004). Neste sentido, Henderson et al. (1998) afirmam que o 

trabalho de força muscular em idosos pode contribuir positivamente de duas formas 

na prevenção das fracturas resultantes da osteoporose: i) aumentando a força do 

osso através da optimização da DMO; ii) aumentando a força muscular nos 

membros inferiores, o que reduz potencialmente o risco de quedas. 

Numa pesquisa de Vincent & Braith (2002) com idosos que praticaram 

musculação durante seis meses, foram encontrados resultados interessantes. Os 

autores dividiram os sujeitos em três grupos: controlo, exercícios de baixa 

intensidade e de alta intensidade. Ao final de 6 meses, os autores observaram 

alterações positivas em variáveis físicas e no aspecto ósseo: i) aumento da força 

não se diferenciou muito no grupo de baixa intensidade e alta intensidade; ii) 

homens e mulheres têm os mesmos ganhos de DMO; iii) treino em alta intensidade 

aumenta a DMO e; iv) ocorre alteração nos indices bioquímicos metabólicos 

(aumento nos agentes ósseos anabólicos e diminuição dos catabólicos). Ou seja, 

embora a força muscular não varie consideravelmente através de exercícios de 

baixa ou alta intensidade, o treino em alta intensidade parece promover claramente 

um aumento de DMO e consequentemente da força óssea.  

Para além do tipo de exercício, onde as actividades que implicam carga 

mecânica são as mais adequadas, Vincent & Braith (2002) sugerem que a 

intensidade dos estímulos é igualmente importante. De igual modo, Boonen (2007) 

partilha desta opinião, acrescentado que nos idosos, cargas contínuas com muitas 

repetições originam fadiga, não tanto pelo tamanho da carga, mas mais pelo stress 

ósseo.  
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Por outro lado, a literatura sugere também que os exercícios físicos em idosos 

com osteoporose nos quais são aplicados o transporte do próprio peso (e como tal 

implicam carga mecânica) podem reduzir a perda de massa óssea (Grimston et al., 

1993), visto que a manutenção da massa óssea, ou o seu incremento, parece estar 

relacionado não apenas com a contracção muscular, mas também com a acção da 

gravidade e com o stress mecânico a que osso está submetido (Boonen, 2007). Por 

exemplo, Chien et al. (2000) demonstram no seu estudo a eficácia de um programa 

de exercícios aeróbios (caminhada + “step”) aplicados em mulheres idosas na pós-

menopausa. Estas foram divididas em dois grupos: um grupo que caminhava em 

tapete rolante com intensidade acima de 70% do VO2máximo, durante 30 minutos, 

seguidos de 10 minutos de exercícios de step e noutro grupo, não praticante, 

designado grupo de controlo. Os resultados mostraram aumento da força do 

músculo quadríceps, aumentou a resistência muscular e o VO2 máximo no grupo 

que se exercitou, sendo que no grupo de controlo não se verificaram alterações. 

Também a DMO nas vértebras L2-L4 e da cabeça do fémur no grupo que se 

exercitou aumentaram 2,0% e 6,8%, e no grupo controle diminuíram 2,3% e 1,5% 

respectivamente. Um outro estudo, realizado por Ryan et al. (1998), evidencia 

também que a prática de exercícios de caminhada em idosos osteoporóticos, 

contruibui para manutenção regional da DMO, para além de reduzir o peso corporal 

e a percentagem de gordura.  

Estes resultados sugerem que a caminhada, enquanto modalidade aeróbia que 

permite o suporte do peso do próprio corpo, pode ser também um exercício 

importante para equilibrar o processo de remodelação óssea em idosos.  

Embora sujeita a controvérsia, outra actividade eminentemente aeróbia, 

estudada e descrita na literatura, realizada num ambiente seguro e que reduz ou 

exclui o surgimento de quedas é a hidroginástica. 

Silva e Lopez (2002) estudaram um pequeno número de alunas, com idades 

entre os 60 e 77 anos, que sofriam de osteopenia ou osteoporose no início do 

programa, e além de mudanças antropométricas positivas, verificaram no final do 

estudo, aumento da DMO na coluna lombar em 70% das alunas e aumento da DMO 

no fémur em 60% delas, quando submetidas a sessões de hidroginástica, três vezes 

por semana e com exposição ao sol de 50 minutos.  

Ay & Yurtkuran (2005) procuraram estudar o impacto que o exercício com 

sustentação do próprio corpo no solo e os exercícios aquáticos têm na DMO do 
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calcâneo. Neste estudo, os sujeitos foram divididos em três grupos: 1) exercícios 

com a sustentação do peso do próprio corpo, 2) exercícios aquáticos e 3) grupo de 

controlo. A pesquisa teve duração de 6 meses e no final deste período os autores 

encontraram diferença significativa na massa óssea dos grupos que se exercitaram 

em relação ao grupo controle. Os resultados aferidos revelaram que o grupo que 

praticou exercícios terrestres aumentou a DMO em 4,2%, porém as pessoas que se 

exercitaram na água também obtiveram um ganho de massa óssea importante: 

3,1% de aumento. Já o grupo de controlo apresentou uma diminuição de 1,3% na 

DMO, o que sugere que tantos os exercícios de sustentação do próprio corpo, como 

a hidroginástica mostram ser positivos para uma maior DMO em relação aos idosos 

sedentários. 

Por outro lado, um estudo de Bravo et al. (1997) mostra uma diminuição de 1% 

na DMO espinal e nenhuma alteração significativa na DMO da cabeça do fémur, em 

77 idosos que praticaram 12 meses de exercícios aquáticos. Importa relembrar, no 

entanto, que alguma variabilidade de resultados pode ser em parte explicada por 

uma certa negligência das pesquisas em relação a determinados princípios do treino 

Aliás, neste contexto, Shaw & Witzke (1998) referem os princípios e respostas 

adaptativas esperadas de qualquer treino com idosos: i) princípio da especificidade – 

o impacto do treino deve focalizar a área óssea de interesse, já que as respostas 

ósseas ao stress mecânico são específicas (localizadas); ii) princípio da sobrecarga 

– o estímulo de treino sobre os ossos precisa de incluir forças/cargas muito maiores 

do que as utilizadas nas tarefas habituais; iii) princípio da reversibilidade – na 

ausência do estímulo de treino, os efeitos positivos do programa de treino sobre os 

ossos são perdidos; iv) princípio da individualidade biológica – o limite biológico 

(genético) da capacidade individual para cada parâmetro, determina a extensão dos 

efeitos adaptativos ao treino; e v) valores iniciais – indivíduos com baixos índices de 

DMO terão maior potencial de ganho de virtude do treino (aumento das cargas 

mecânicas). Assim, se um ou mais princípios acima citados não forem 

rigorosamente controlados, poderá haver variações nos resultados. 

Outra modalidade desportiva muitas vezes recomendada aos idosos é a 

natação. Neste âmbito importa perceber até que ponto a natação promove aumento 

na DMO ou redução na perda óssea em indivíduos idosos com osteoporose. 

Segundo Liu et al. (2003) talvez a natação não seja o exercício que mais 

promove a osteogénese, pois não exerce qualquer pressão sobre o sistema 
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locomotor e assim não cria qualquer efeito piezeléctrico, mas os mesmos autores, 

paradoxalmente, reconhecem que se podem observar algumas diferenças de 

composição óssea, nomeadamente entre idosos nadadores e idosos sedentários. 

Alguns estudos mostram mesmo que foi observado um aumento na massa óssea da 

tíbia de nadadoras idosas, quando comparadas a um grupo de controlo sedentário, 

mas que na parte distal do rádio não foi observado tal aumento (Falk et al., 2004). 

Estes resultados sugerem que embora a natação não demonstre um efeito 

directo no aumento da DMO, ela é capaz de estimular outros parâmetros da aptidão 

física dos idosos, como a capacidade cardiorespiratória, a flexibilidade, a força 

muscular, a coordenação e o equilíbrio, e desta forma indirecta, contribuir para a 

melhoria da saúde óssea dos idosos (Falk et al., 2004), fundamentalmente naqueles 

que padecem de um estado avançado de osteoporose (Ouriques e Fernandes, 

1997).  

O ACSM (1995) afirma claramente que um programa de exercícios físicos 

voltados para a prevenção e o controlo da osteoporose em idosos deve associar 

vários parâmetros da aptidão física, referindo que um programa geral de exercício, 

enfatizando a força muscular, a flexibilidade, a coordenação e a aptidão 

cardiovascular podem indirectamente reduzir o risco de fracturas ao diminuir o risco 

de quedas e capacitar o idoso de permanecer activo, evitando consequentemente a 

perda óssea intimamente relacionada com a inactividade. 

Assim de acordo com a literatura, a selecção da modalidade desportiva, e 

consequentemente, a definição dos exercícios físicos a constar no planeamento de 

treino em idosos, estará sempre muito relacionada com o objectivo do treino.  

Assim, no caso do objectivo ser a prevenção, ou seja, no caso de o treino ser 

aplicado a idosos com osteopenia associada à idade, a caminhada e jogging 

parecem ser as actividades mais aconselhadas, sendo que algumas actividades 

intensas dentro de água, no caso a hidroginástica, também revelam aumentos 

significativos na DMO. 

Já em idosos com altos índices de osteoporose, sujeitos a fracturas ou já com 

fracturas associadas, as actividades de alto impacto parecem contra-indicadas uma 

vez que para além do maior risco de fractura, o risco de queda é maior. Assim, são 

preferíveis actividades como a natação, a hidroginástica ou o ciclismo estacionário, 

visto que nestes casos, o fundamental para indivíduo é reduzir a perda óssea e 

fortalecer a musculatura, principalmente da região lombar e abdominal, evitando 
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movimentos que requeiram flexão da coluna ou torção do tronco. Ou seja, muito 

embora estas actividades não executem um papel tão determinante na estrutura 

óssea, favorecem a protecção desta unidade funcional, favorecendo deste modo a 

menor probabilidade de quedas e de fracturas ósseas.  
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VI. CONCLUSÕES 

O envelhecimento traz consigo consequências inevitáveis, entre as quais, o 

desequilíbrio no processo de remodelação óssea, e consequentemente perda de 

massa óssea que resulta em osteoporose.  

É possível concluir através desta revisão da literatura, que os indivíduos 

sedentários, especialmente idosos e mulheres no período da pós-menopausa, 

demonstram maior predisposição a adquirir insuficiências na DMO. 

A realização de actividade física na infância/adolescência parece assumir um 

importante papel na prevenção primária da osteoporose, uma vez que numerosos 

estudos indicam que a actividade física está positivamente relacionada com a massa 

óssea, sendo um importante factor para se alcançar o PMO durante a adolescência 

e para a manutenção da DMO na senilidade, diminuindo a probabilidade de 

osteoporose na idade adulta e idosa e consequentemente diminuindo o risco de 

fracturas.  

Sendo assim, é recomendada a prática de exercícios para auxiliar na 

prevenção ou bloqueio da evolução desta doença, embora algumas variáveis como 

componentes genéticas, étnicas, nutricionais e hormonais também sejam 

consideradas factores de grande influência. 

Todavia, existe ainda muita contradição quanto ao tipo de exercícios físicos 

que devem ser aplicados em indivíduos idosos com osteoporose. Embora se 

verifique, que alguns exercícios apresentam influência positiva na DMO, não se sabe 

exactamente qual é (e se existe) o exercício ideal para combater a osteoporose. 

Os exercícios com sustentação do peso do corpo, como a caminhada, o 

jogging e a dança, foram os primeiros exercícios de terapia prescritos para reduzir a 

perda óssea e muitos estudos revelam diminuição respeitável no processo de 

osteoporose, ou até mesmo um acréscimo na DMO. 

No entanto, recentes pesquisas sugerem que exercícios de sobrecarga em 

locais específicos e com impacto promovem um estímulo mais efectivo e eficiente, 

aumentando a DMO, ou seja, o exercício não tem somente um efeito sistémico, mas 

também um efeito local sobre o osso, visto que o tecido ósseo é sensível às 

demandas que agem sobre ele e responde prontamente a elas, fazendo com que 

cada modificação no osso seja acompanhada por uma alteração específica na 

arquitectura interna. 
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De uma maneira geral podemos considerar quatro recomendações gerais nos 

exercícios de prevenção da fragilidade óssea: privilegiar a intensidade do exercício 

em relação ao volume, privilegiar as actividades locomotoras na posição de pé 

(influência gravitacional), encorajar a prática de actividades que aumentem a massa 

e força muscular e evitar a imobilização.  

Por outro lado, nos tratamentos de indivíduos com altos índices de 

osteoporose, e consequentemente onde o risco de fracturas é elevado, deve-se 

evitar carga excessiva nos ossos em risco, privilegiando o exercício onde a 

probabilidade de queda seja ínfima e onde as diferentes capacidades físicas sejam 

trabalhadas, visto que o objectivo primordial é o combate à perda óssea e a 

diminuição do risco de queda. 

Concluímos que a prevenção da osteoporose, é um processo contínuo e que 

depende tanto da medicina, quanto da nutrição e da educação física, uma vez que 

uma boa alimentação rica em cálcio, níveis hormonais adequados e a prática de 

exercícios físicos adequados devem actuar em uníssono na promoção, manutenção 

e até incrementação da DMO. 

Acreditamos que o acompanhamento do profissional de educação física se 

torna indispensável, pois a prescrição de exercícios físicos, principalmente quando 

dirigidos ao público portador de osteoporose, deve ser feita de maneira diferenciada 

e específica para cada indivíduo. 
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