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RESUMO 

O objectivo principal deste estudo foi de avaliar a associação entre a actividade 

física habitual, ingestão nutricional e a DMO em idosos. A amostra foi 

constituída por 128 participantes, 91 do sexo feminino (71,1%), com idades 

compreendidas entre os 60 e os 84 anos ( Χ = 68,98; DP= 5,48). Para a recolha 

de dados foram utilizados: (i) questionário de recolha de dados 

sociodemográficos, (ii) Absorciometria Radiológica de Dupla Energia (DXA) 

para avaliação dos parâmetros da composição corporal; (iii) acelerómetros, 

para avaliar a actividade física, (iv) a ingestão nutricional foi avaliada através de 

registos alimentares. Para a análise de dados foi utilizada a estatística 

descritiva, teste t-Student para medidas independentes, coeficiente de 

correlação de Pearson e para analisar a DMO em função da ingestão 

nutricional recorreu-se à análise de Modelos Lineares Generalizados (MLG). O 

nível de significância utilizado em todos os testes foi de 5%. Não foram 

verificadas diferenças estatisticamente significativas nos valores médios de 

actividade física em função do valor de T-score. Relativamente à ingestão 

nutricional, foi encontrada uma associação estatisticamente significativa entre o 

valor médio de consumo de vitamina A, vitamina K em função do valor de T-

score nos indivíduos do sexo masculino Já no sexo feminino foi verificada 

associação estatisticamente significativa apenas no consumo de AGS e de 

vitamina D.  

Conclui-se que foram os participantes com maior peso, mais altos e com 

maiores quantidades de massa muscular que apresentaram valores de DMO 

tidos como mais saudáveis. A actividade física habitual nos idosos não exerceu 

um efeito significativo na DMO. No entanto, parece que a ingestão nutricional 

particularmente no que respeita à vitamina D, vitamina A, vitamina K e AGS 

parece ser uma mudança de comportamento humano em favorecimento da 

saúde óssea. 

 

Palavras-chave: Densidade mineral óssea, actividade física habitual e 

ingestão nutricional 
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ABSTRACT 

The main purpose of this study was to evaluate the association between 

habitual physical activity, nutritional intake and BMD in elderly. The sample 

consisted of 128 participants, 91 women (71,1%), aged between 60 and 84 

years old. For data collection involved: (i) questionnaire to collect demographic 

data; (ii) Dual-energy X-ray Absorptiometry (DXA), for evaluating the 

parameters of body composition; (iii) accelerometers to assess physical activity; 

(iv) nutricional intake was assessed by food records. For statistical analysis 

descriptive statistics, student t-test for independent measures, pearson’s 

correlation coefficient were used and for analyzing BMD in function of nutritional 

intake the Generalized Linear Models was used. The level of significance in 

all tests was 5%.  

Results showed: (i) a statistical significant association between anthropometric 

variables and bone density; (ii) no statistical differences in mean physical 

activity according to the T-score value was observed;  (iii) considering nutritional 

intake, a statistically significant association was found 

between the average intakes of vitamin A, vitamin K as a function of the T-score 

value in men, but in men; women, only a statistically significant association was 

found  in the consumption of saturated fatty acids and vitamin D.  

The findings of this study indicate that the older subjects with a greater 

weight, taller and with larger amounts of muscle mass, present healthier values 

of bone mineral density. In spite of habitual physical activity did not have a 

significant effect on BMD it seems that  nutritional intake, particularly 

in relation to vitamin D, vitamin A, vitamin K and saturated fatty acids, seems to 

important to bone health of older adults.  

 

. 

 

Keywords: Bone mineral density, habitual physical activity and nutritional 

intake
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1. Introdução 

A melhoria das condições de vida traduziu-se na diminuição da mortalidade, 

aumento da longevidade da população, sendo que, em fusão com a diminuição 

da natalidade provocou um aumento crescente do número de idosos (Frazão e 

Naveira, 2006). Estas alterações demográficas com aumento da esperança de 

vida representam, na generalidade dos casos, um maior período de 

incapacidade e maior prevalência de doenças crónicas, como é o caso da 

osteoporose (Frazão e Naveira, 2006).  

A osteoporose constitui um grave problema de saúde pública nos países 

desenvolvidos, sendo actualmente uma grande problemática social e sanitária 

(Queiroz, 1998; IOF, 2008). Esta é uma doença caracterizada por diminuição 

da massa óssea e alteração da microarquitectura do tecido ósseo (Queiroz, 

1998; Genant et al., 1999), o que se traduz por um aumento da fragilidade dos 

ossos e da susceptibilidade à fractura (Bonura, 2009).  

Considera-se que existe osteoporose quando a densidade mineral óssea se 

encontra diminuída cerca de 25% relativamente ao que é considerado normal 

(Baptista, 2006). Esta patologia constitui a principal causa de fractura na 

mulher após a menopausa e nas pessoas idosas de ambos os sexos. Fracturas 

osteoporóticas são as que ocorrem na sequência de um traumatismo mínimo e 

em que a incidência aumenta progressivamente com a idade, sendo assim, 

particularmente frequentes nas mulheres após a menopausa e nos idosos em 

geral (Queiroz, 1998). Embora possa afectar qualquer região do esqueleto à 

excepção dos ossos do crânio, as fracturas das vértebras, da anca e do 

antebraço (Neto et al., 2002; IOF, 2008; Baptista, 2008) são as mais frequentes 

por razões relacionadas com a geometria do osso e por constituírem regiões de 

grande impacte quando as quedas ocorrem (Baptista, 2008). Por exemplo, o 

risco de fractura do colo do fémur na mulher é superior ao risco da soma das 

neoplasias do útero, ovário e mama, e no sexo masculino, é superior ao risco 

de cancro da próstata (Queiroz, 1998).  

As fracturas osteoporóticas representam um grave problema de saúde pública 

devido à sua elevada prevalência, às consequências médicas que acarretam, à 
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diminuição da qualidade de vida e aos custos económicos e sociais que 

comportam (Tavares et al., 2007; IOF, 2008). As consequências das fracturas 

afectam o próprio, a família e a comunidade em geral (CBO, 2002). 

Particularmente o impacto das fracturas da anca é elevado relativamente à 

morbilidade, mortalidade e à perda de independência funcional que acarretam 

(Schenkglenks et al., 2005). 

A osteoporose é mais prevalente no sexo feminino (Bonura, 2009) e embora, 

esta patologia possa ocorrer em idades mais jovens, os tipos mais comuns 

encontram-se relacionados com a idade, como é o caso de osteoporose senil e 

da osteoporose pós-menopáusica. A osteoporose senil é afecta tanto o sexo 

masculino como e sexo feminino, e é mais comum a partir dos 70 anos. Já a 

osteoporose pós-menopáusica é quase exclusiva das mulheres e ocorre na 

década imediatamente a seguir à menopausa.  

São vários os factores implicados na etiologia desta patologia, desde os 

factores genéticos que contribuem com cerca de 46% a 62% de densidade 

mineral óssea, a factores relacionados ao estilo de vida em termos de 

actividade física e nutrição (Neto et al., 2002), a factores hormonais (em 

particular aqueles relacionados com estrogénios) e a própria idade (Vankrieken 

e Luthart, 2001).  

Assim, face ao quadro anteriormente descrito, o desenvolvimento de medidas 

preventivas nesta patologia é fundamental, uma vez que, não existe tratamento 

que resulte na cura da osteoporose, sendo fundamental a sua prevenção antes 

de ocorrer a primeira fractura (IOF, 2008). 

A prática de exercício físico e uma alimentação rica em cálcio e vitamina D, 

constituem as formas de prevenção mais referenciados na literatura (IOF, 

2008). De acordo com Consenso Brasileiro de Osteoporose (2002), a prática 

regular de exercício físico nos mais velhos é importante não só no combate à 

perda óssea associada à osteoporose, mas também na prevenção de quedas e 

fracturas. No entanto, e apesar de existirem vários estudos que se debruçam 

sobre o estudo do impacto do exercício físico na densidade mineral óssea 

(DMO), são ainda escassos os que tiveram como objectivo o estudo do efeito 

da actividade física habitual na saúde óssea das pessoas idosas (Schmitt et al., 
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2009). Assim e considerando que apesar dos reconhecidos benefícios, a 

maioria dos idosos ainda não parece ter o hábito de uma prática regular de 

exercício físico, é importante verificar se a actividade física habitual poderá ser 

suficiente para a manutenção da densidade mineral óssea junto desta 

população.  

Por outro lado, as evidências sugerem que a alimentação apresenta um papel 

importante no desenvolvimento e na manutenção da saúde óssea ao longo da 

vida (Morgan, 2008). Todavia e apesar de um largo número de estudos 

confirmarem a importância da ingestão da vitamina D e do cálcio (Michaelsson 

et al., 2003; Morgan, 2008), existem ainda dúvidas acerca da importância de 

outros macro e micronutrientes neste quadro clínico. Por exemplo, a American 

Dietetic Association (2005) refere que nutrientes como as proteínas, vitamina A 

e K e o magnésio estão também envolvidos na saúde óssea. Para Morgan 

(2008) as vitaminas D, K, A, C, proteínas, magnésio, zinco, cobre, ferro e flúor 

são nutrientes necessários para o normal metabolismo do osso. Assim, torna-

se necessário uma melhor compreensão sobre o benefício da actividade física 

habitual e o esclarecimento de quais os nutrientes com efeito positivo na saúde 

óssea em pessoas idosas. 

Para esclarecimento do proposto, a presente dissertação de mestrado está 

estruturada da seguinte forma: 

• Capítulo I –  Descreve sucintamente os aspectos fulcrais da 

problemática em estudo; 

• Capítulo II –  Destina-se à revisão crítica e cuidada da literatura e 

apresentação do problema e dos objectivos do trabalho; 

• Capítulo III –  Contém a descrição pormenorizada da metodologia 

utilizada (descrição da amostra, instrumentos utilizados, recolha de 

dados e procedimentos estatísticos); 

• Capítulo IV –  Apresenta uma breve descrição dos principais resultados; 

•  Capítulo V – Destina-se à discussão dos resultados mais relevantes à 

luz do conhecimento científico existente, sendo também apresentadas 

algumas limitações ao estudo; 



A ASSOCIAÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA HABITUAL E DA INGESTÃO NUTRICIONAL COM A DENSIDADE MINERAL ÓSSEA EM 

IDOSOS 

 

Página 25 de 147 

• Capítulo VI – Apresenta as conclusões e contempla algumas 

recomendações para futuros trabalhos; 

• Capítulo VII – Apresenta as referências bibliográficas utilizadas. 
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1. Osteoporose 

 

A osteoporose (OP) é considerada um dos problemas de saúde pública mais 

graves, no entanto, apenas recentemente se definiu a OP como uma patologia, 

que até então era considerada uma consequência inevitável do processo de 

envelhecimento (Genant et al., 1999). Esta é uma doença sistémica do 

esqueleto caracterizada pela diminuição da densidade óssea e deterioração da 

microarquitectura do tecido ósseo, o que aumenta a fragilidade dos ossos e a 

susceptibilidade a fracturas (Genant et al., 1999). Apesar de afectar indivíduos 

do sexo feminino e do sexo masculino, as mulheres pós-menopáusicas são as 

mais atingidas (Baptista, 2006), no entanto, outra população de risco são os 

idosos (Tavares et al., 2007).  

Esta patologia progride normalmente sem manifestação de sintomas até à 

ocorrência da primeira fractura. As fracturas associadas à OP são 

denominadas fracturas por fragilidade ou fracturas osteoporóticas, as quais 

ocorrem como resultado de um traumatismo ligeiro, de baixa energia (ex.: uma 

queda da altura da posição de pé ou menos), ou de um traumatismo que num 

indivíduo saudável não provocaria fractura (IOF, 2008). 

Além das graves consequências ao nível físico, como diminuição da 

independência nas actividades de vida diária, a que a OP está associada, esta 

patologia apresenta ainda consequências sociais, que estão na sua maioria 

associadas à ocorrência de quedas, como o medo de cair ou isolamento 

(Legters, 2002; Scheffer et al., 2008).    

Cerca de 75 milhões de pessoas na Europa, Japão e nos Estados Unidos da 

América são afectadas pela OP (Welch et al., 2007). Em Portugal existem 

cerca de 65.4524 casos (Tabela 1), situando-se o maior número na faixa dos 

55 aos 64 anos de idade. 
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Tabela 1.  Número de casos de osteoporose (HM) por grupo etário no período de 2005-2006 

em Portugal (INE, 2009) 

 

 

15-24 
anos 

24- 
34 anos 

35-44 
anos 

45-54 
anos 

55-64 
anos 

65-74 
anos 

75-84 
anos 

85 ou + 
anos 

OSTEOPOROSE 531 13 208 15 270 103 739 189 853 185 237 112 288 34 416 

 

Esta patologia pode ser classificada de duas formas: primária e secundária. A 

OP primária é a forma mais comum e resulta da perda progressiva de 

Densidade Mineral Óssea (DMO) acompanhando alterações das hormonas 

sexuais (Bonura, 2009). A forma secundária resulta de um conjunto de 

condições médicas, doenças, ou pelo uso de certos medicamentos que 

afectam negativamente a saúde do osso (Bonura, 2009).  

As mulheres atingem o seu máximo de DMO1 aproximadamente aos 35 anos, 

período após o qual, a perda anual é de aproximadamente 1% da massa óssea 

(Meléndez-Ortega, 2007). Os homens também atingem o máximo de massa 

óssea por volta dos 35 anos, mas a sua perda de massa óssea é inferior e 

mais gradual, cerca de 0,4 a 0,5% anuais e apenas depois dos 50 anos 

(Meléndez-Ortega, 2007). As mulheres podem chegar a perder até metade e os 

homens até um quarto do seu tecido ósseo esponjoso (Seeley et al., 2001).  

Uma causa comum da OP é a diminuição da produção da hormona sexual 

feminina, os estrogénios, no período pós-menopausa. Os estrogénios são 

segregados pelos ovários e contribuem para a manutenção da massa óssea 

normal, inibindo os efeitos estimulantes da hormona da paratiróide (PTH) na 

actividade dos osteoclastos (Seeley et al., 2001). Assim, para as mulheres a 

perda de massa óssea aumenta após a menopausa, perdendo cerca de 2 a 4% 

                                                           
1 A densidade óssea é medida segundo o osso acumulado desde os estádios pré-natais até à 

idade adulta (Seeley et al., 2001).  
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por ano, por 4 ou 5 anos, após esse período a perda de massa óssea 

restabelece o valor inicial (1% anual) (Meléndez-Ortega, 2007).  

Nos homens, a redução dos níveis de testosterona pode causar a perda de 

tecido ósseo. A diminuição dos níveis de testosterona é geralmente um 

problema menor do que a diminuição dos níveis de estrogénio nas mulheres 

por duas razões: i) os homens possuem ossos mais densos do que as 

mulheres e a perda de algum tecido ósseo tem menores efeitos clínicos; ii) os 

níveis de testosterona geralmente não descem significativamente até aos 65 

anos de idade e, mesmo depois, a velocidade da diminuição é frequentemente 

mais lenta (Seeley et al., 2001).   

 

Seguidamente serão apresentados alguns aspectos gerais sobre a OP para 

aumentar a consciencialização da sua importância como objecto de estudo. De 

um modo sucinto, será desenvolvida informação sobre a estrutura óssea, bem 

como as suas principais funções. 

 

1.1. Fisiologia do Osso   

 

O osso do esqueleto adulto é constituído por dois tipos de tecido, cortical ou 

compacto, e esponjoso. O osso compacto consiste em osso denso com poucos 

espaços internos organizados em osteonas, é constituído na maior parte por 

matriz sólida; forma o corpo do osso (diáfise) e cobre o osso esponjoso das 

epífises. O osso esponjoso diz respeito a osso com muitos espaços pequenos 

e é composto por uma rede entrelaçada de trabéculas; encontra-se nas 

extremidades (epífises) dos ossos longos (Seeley et al., 2001). 

A superfície exterior do osso consiste no periósteo, que é composto por duas 

camadas, a camada fibrosa externa que é tecido conjuntivo denso fibroso, 

colagénio, que contém vasos sanguíneos e nervos, e a camada interna 

consiste principalmente numa única camada de osteoblastos com alguns 

osteoclastos (Seeley et al., 2001). Os osteoblastos são células produtoras de 

tecido ósseo e os osteoclastos são células responsáveis pela sua degradação 

e reabsorção, ou crescimento e remodelação (Palastanga et al., 2000), ambas 
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fazem parte da composição orgânica do osso (Marieb, 2001). Os osteoclastos 

desempenham um papel importante na remodelação óssea e na homeostasia 

do osso (Seeley et al., 2001). A matriz óssea é normalmente constituída por 

cerca de 65% de material inorgânico, que corresponde essencialmente a 

minerais de cálcio e de fosfato (Seeley et al., 2001; Marieb, 2001). A maior 

parte dos minerais existentes no tecido ósseo encontram-se na forma de 

cristais de fosfato de cálcio denominados hidroxiapatite (3Ca3(PO4)2.Ca(HO)2). 

O osso é um tecido vivo, submetido permanentemente a um processo 

denominado por remodelação. Numa primeira fase deste processo existe a 

activação dos osteoclastos e dos osteoblastos; em seguida, os osteoclastos 

iniciam a reabsorção óssea; numa terceira fase, há inversão da proliferação 

celular, os osteoclastos começam a diminuir em número e em função e surgem 

os osteoblastos, iniciando-se depois a quarta fase, a de formação óssea. 

Finalmente há a fase de síntese da matriz e mineralização, fase que apresenta 

grande importância o colagénio e os cristais de hidroxiapatite (Queiroz, 1998).  

O processo de remodelação tem dois objectivos principais: repor o tecido 

ósseo perdido pelo processo catabólico e suprir as necessidades dos ossos em 

se adaptarem às condições funcionais; já a reabsorção óssea tem a função de 

manter constantes os níveis de cálcio (Ocarino e Secakides, 2006). De acordo 

com Amadei et al. (2006) ambos os processos são regulados por diversos 

factores, como mecanismos reguladores intracelulares, influência hormonal, 

factores locais e externos. Com o envelhecimento vão surgindo desequilíbrios 

nos vários processos, ocorrendo o predomínio do processo de reabsorção 

(Ocarino e Serakides, 2006), o que pode resultar em diferentes distúrbios 

osteometabólicos, entre eles a OP.  

Amadei et al. (2006) 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. 
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Ocarino e Sekarides (2006) salientam a importância da aquisição do “pico de 

massa óssea” (PMO) durante a infância e a adolescência, atribuindo-lhe um 

papel fundamental na determinação de risco de fracturas osteoporóticas que 

possam posteriormente ocorrer na idade adulta. Estes autores definem PMO 

como sendo a massa e força ósseas atingidas no final do período de 

crescimento.  

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

osso é um órgão muito dinâmico que revela um potencial único para reparação 

sendo influenciado por diversos factores, os quais passamos a analisar em 

maior pormenor.  

 

1.1.1. Homeostasia do cálcio  

 

Todas as semanas reciclamos 5 a 7% da nossa massa óssea (Marieb, 2001). 

Os osteoclastos degradam o tecido ósseo e libertam cálcio na corrente 

sanguínea e os osteoblastos removem o cálcio do sangue para formar tecido 

ósseo. Quando a actividade dos osteoblastos e dos osteoclastos se encontra 

equilibrada, o movimento de cálcio para o osso e para o sangue é igual (Seeley 

et al., 2001).  

A hormona paratiroideia (PTH) das glândulas paratiróides é a principal 

reguladora dos níveis de cálcio no sangue. Se o cálcio sanguíneo diminui, a 

secreção da hormona paratiroide aumenta, estimulando a actividade dos 

osteoclastos, o que resulta num aumento da degradação do tecido ósseo e dos 

níveis de cálcio (Seeley et al., 2001). A calcitonina segregada pela tiróide 

desempenha um papel menor na manutenção do equilíbrio do cálcio inibindo a 

actividade dos osteoclastos. O aumento dos níveis sanguíneos de cálcio 

estimula a tiróide a segregar calcitonina, que inibe a actividade dos 

osteoclastos (Seeley et al., 2001). 

 

Embora a fisiologia do osso tenha uma forte influência na perda excessiva da 

DMO, várias outras causas têm sido associadas à diminuição da DMO, e à 
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ocorrência de OP. De seguida serão desenvolvidas as principais causas e os 

factores de risco conhecidos para esta patologia.  

 

1.2. Etiologia  e factores de risco 

 

A OP é uma patologia de etiologia complexa. A diminuição da DMO está 

associada não só ao processo de envelhecimento, mas também a alguns 

factores como alterações hormonais, hereditariedade, raça caucasiana, sexo 

feminino, tabagismo, sedentarismo, imobilização, algumas doenças e uso 

prolongado de certos medicamentos que facilitam e contribuem para a sua 

diminuição (Silva et. al., 2007). Neto et. al. (2002) atentam que a OP 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 com o estilo de vida.  

Como referido anteriormente, de acordo com os factores causais distinguem-se 

dois tipos de OP. A osteoporose primária, que está associada a alterações 

genéticas, à ausência de hormonas sexuais femininas e ao envelhecimento; e 

OP secundária, na qual existe um factor causador identificável excluindo a 

menopausa e o envelhecimento, e trata-se de casos menos frequentes do que 

as formas primárias (Palacios e Hernández, 2009). A OP primária, por sua vez, 

subdivide-se em OP pós-menopáusica, ou tipo I, e OP senil, ou associada ao 

envelhecimento. 

Hamdy (2007) acredita que a OP primária depende do PMO atingido durante o 

desenvolvimento esquelético, da sua manutenção durante a vida adulta e da 

quantidade de perda óssea inerente ao aumento da idade, e acrescenta que é 

a desregulação no equilíbrio entre reabsorção e formação ósseas que provoca 

OP. Os dois principais factores associados ao desenvolvimento de OP primária 

são a idade e as alterações dos estrogénios (Vankrieken e Luthart, 2001). A 

OP pós-menopáusica caracteriza-se por surgir entre os 50 e os 65 anos de 

idade, é muito mais frequente no sexo feminino, afecta principalmente o osso 

esponjoso ou trabecular e origina, sobretudo, fracturas vertebrais e do 
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antebraço. É causada pela diminuição de estrogénios que surge na menopausa 

e que leva a um aumento da reabsorção óssea (Queiroz, 1998). 

A OP tipo II, ou do envelhecimento, aparece depois dos 65 anos de idade, é 

ligeiramente mais frequente no sexo feminino, atinge quer o osso esponjoso, 

quer o osso cortical, e origina fracturas vertebrais e do colo do fémur (Queiroz, 

1998). As principais características de cada um dos tipos de OP são 

apresentadas no Quadro 1. 

 

OSTEOPOROSE SENIL OSTEOPOROSE PÓS-MENOPÁUSICA 

- Perdas de 1% de DMO ao ano 

- Afecta principalmente anca e vértebras 

- Afecta ambos os sexos 

- Ocorre a partir dos 70 anos 

- Perdas de 3% de DMO ao ano 

- Afecta principalmente vértebras e punho 

- Afecta principalmente o sexo feminino 

- Ocorre a partir dos 50 anos 

 Quadro 1  – Características das principais causas da osteoporose (Baptista, 2006)  

 

Existe um número de doenças, medicamentos e estilos de vida associados à 

OP secundária e ao aumento do risco de fracturas (Quadro 2). Nos homens, a 

presença de uma causa secundária de OP é mais frequente (30 a 60%), sendo 

hipogonadismo, uso de glicocorticóides e alcoolismo as mais frequentes (Pinto 

Neto et al., 2002). 

 

CAUSAS SECUNDÁRIAS DE OSTEOPOROSE  

D. ENDÓCRINAS 

- Hiperparatiroidismo; 

- Sindroma de Cushing; 

- Hipogonadismo; 

- Hipertiroidismo 

- Hiperprolactinemia; 

- Diabetes mellitus; 

- Acromegalia 

D. HEMATOPOIÉTICAS  

- Mieloma múltiplo 

- Mastocitose sistémica 

- Leucemias e linfomas 

- Anemia de células falciformes e talassemia 

D. TECIDO CONJUNTIVO - Osteogénese imperfeita 
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CAUSAS SECUNDÁRIAS DE OSTEOPOROSE  

- Síndroma de Ehlers-Danlos 

- Síndroma de Marfan 

D. INDUZIDAS POR  
MEDICAMENTOS 

- Corticóides 

- Heparina 

- Metotrexato e cicloporina 

- Análogos que contenham alumínio 

- Hormona da tiróide em excesso 

- Litoterapia 

- Certos diuréticos 

D. RENAIS 
- Insuficiência renal crónica  

- Acidose tubular renal 

D. GASTROINTESTINAIS 
E DA ALIMENTAÇÃO  

- Cancro de cólon 

- Colangite esclerosante primária 

- Cirrose biliar 

- Alcoolismo 

IMOBILIZAÇÃO PROLONGADA  

Quadro 2  – Causas associadas a osteoporose secundária (Palacios e Hernández, 2002) 

Silva et al. (2007) afirmam que o tabagismo e o alcoolismo são outros factores 

implicados na OP. O consumo de tabaco aumenta o processo de diminuição de 

DMO e reduz a absorção do cálcio pelo intestino. O álcool, além de interferir 

negativamente na absorção do cálcio, afecta o fígado, local onde a vitamina D 

é convertida em formas activas para a absorção do cálcio (Nunes, 2001 cit in 

Silva et al., 2007). O papel atribuído à nutrição relaciona-se com o 

desenvolvimento da maior e melhor massa óssea possível durante o 

crescimento e a protecção do esqueleto contra a perda de cálcio a longo prazo, 

embora a deficiência de vitamina D também tenha um papel no 

desenvolvimento de uma baixa massa óssea (Pinto Neto et al., 2002). A 

importância de uma ingestão adequada de alimentos ricos em cálcio e de 

vitamina D estão bem documentados na literatura (Genant et al., 1999; Neto et 

al., 2002; Nieves, 2005). No entanto outros nutrientes e componentes da 

alimentação parecem contribuir para o equilíbrio do cálcio no organismo, e para 

a obtenção do máximo de massa óssea. Por exemplo, a ingestão excessiva de 

proteínas, fosfato, sódio e ainda de álcool e de café por exemplo podem 
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aumentar a eliminação do cálcio pela urina (hipercalciúria) (Silva et al., 2007; 

Queiroz, 1998). 

A OP secundária decorrente da imobilização previne-se com a realização de 

exercícios isométricos e isotónicos (Queiroz, 1998). Os estímulos que evitam a 

perda da massa óssea são o efeito da gravidade (peso do corpo), a tensão 

exercida pelos músculos sobre os ossos onde se inserem e as forças 

hidrostáticas responsáveis pela corrente sanguínea (Queiroz, 1998). 

 

São cada vez mais os estudos que evidenciam que a OP é causada por 

interacções complexas, sendo que o aumento da idade causa inúmeras 

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. 

De acordo com a International Osteoporosis Foundation (2008) os factores de 

risco para a OP podem ser categorizados em factores não modificáveis e 

factores modificáveis (Quadro 3). Estes últimos, quando reconhecidos, são 

fundamentais para a prevenção ou manutenção do nível da DMO. 

 

FACTORES DE RISCO PARA A OSTEOPOROSE 

NÃO MODIFICÁVEIS 

- Idade 

- Sexo feminino 

- História familiar 

- Etnia 

- Menopausa 

- Terapia prolongada com glucocorticoides 

- Artrite reumatóide 

- Hipogonadismo primário/secundário nos homens  

MODIFICÁVEIS 

- Consumo elevado de álcool 

- Tabaco 

- Baixo Índice de Massa Corporal 

- Má nutrição 

- Deficiência de vitamina D 

- Perturbações do comportamento alimentar 

- Exercício físico insuficiente 
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FACTORES DE RISCO PARA A OSTEOPOROSE 

- Baixo consumo de cálcio 

- Quedas frequentes 

Quadro 3  - Factores de risco para a osteoporose (IOF, 2008)  

 

Ao conhecermos os factores de risco, verificamos que estes são 

multidimensionais: ambientais, pessoais, hereditários, etc. A diminuição da 

massa óssea é frequentemente assintomática e a manifestação clínica da OP é 

muitas vezes resultado da ocorrência de uma fractura. Sabendo que a idade é 

um dos factores com um impacto mais significativo, torna-se necessária uma 

atenção especial junto das pessoas idosas atender não apenas à saúde óssea 

per si mas também à ocorrência de quedas de forma a prevenir as fracturas 

ósseas. 

 

1.3. Fracturas e quedas  

 

Os locais anatómicos mais frequentemente afectados por fracturas são: anca, 

vértebras e rádio distal (pulso) (Genant et al., 1999). A National Osteoporosis 

Foundation (NOF, 2009), indicou que a OP foi a principal causa, em 2005, por 

mais de 2 milhões de fracturas (Quadro 4), e estima-se que no ano 2025 esse 

número ultrapasse os 3 milhões. As fracturas osteoporóticas representam um 

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

consequências médicas que acarretam, à diminuição da qualidade de vida e 

aos custos associados (Tavares et al., 2007). É entre os 50 e os 59 anos que 

ocorrem o maior número de fracturas, em ambos os sexos (Johnell e Kanis, 

2006). Bonura (2009) indica que aproximadamente 1 em cada 2 mulheres e 1 

em cada 4 homens com idade superior a 50 anos terá pelo menos uma fractura 

osteoporótica no seu percurso de vida. As fracturas osteoporóticas afectam 

mais frequentemente as mulheres pós-menopáusicas e os indivíduos idosos 

(Tavares et al., 2007). Cerca de um terço das pessoas idosas apresentam 

quedas anuais e destes, 5% sofre algum tipo de fractura (WHO, 2003). 
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LOCAIS ANATÓMICOS  NÚMERO DE FRACTURAS  

Anca 297,000 

Vértebras 547,000 

Pulso 397,000 

Pélvica 135,000 

Outros 675,000 

Quadro 4  - Fracturas osteoporóticas em 2005 (NOF, 2009)  

 

De acordo com as indicações da Sociedade Portuguesa de Reumatologia 

(SPR) a correcta abordagem da OP deve ter como principal objectivo a 

redução das fracturas através, não só da manutenção da resistência óssea, 

fomentando a obtenção de um bom nível de massa óssea e prevenindo a 

perda óssea acelerada, mas também reduzindo ou eliminando os factores que 

contribuem para o aumento da frequência das quedas nos idosos (Tavares et 

al., 2007). Os mesmos autores 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. 

As quedas são a principal causa de lesão entre a população idosa (EUNESE, 

2002-2004), constituindo a idade o factor de risco com maior impacto. No 

Quadro 5, encontram-se os factores de risco para quedas apresentados pela 

Organização Mundial de Saúde (2007). 

 

FACTORES DE RISCO BIOLÓGICOS 

Idade, Sexo (feminino), Étnica (caucasiana) 

Doenças crónicas (ex.: Osteoporose) 

Declínio físico e/ou cognitivo 

FACTORES DE RISCO SOCIOECONÓMICOS 

Baixos rendimentos 

Baixo nível educacional 

Habitação inadequada 

Baixa interacção social 

Acesso limitado aos serviços sociais e de saúde 

Poucos recursos comunitários 
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FACTORES DE RISCO COMPORTAMENTAIS  

Utilização de um número elevado de medicamentos 

Consumo excessivo de álcool 

Baixo exercício físico 

Utilização de calçado inapropriado 

FACTORES AMBIENTAIS  

Mau desenho arquitectónico 

Pisos escorregadios e escadas 

Tapetes soltos  

Iluminação insuficiente 

Calçadas/ passeios irregulares 

Quadro 5  - Factores de Risco para as Quedas (WHO, 2007) 

 

As fracturas constituem um factor muito importante para a qualidade de vida e 

independência. De seguida será reunida alguma informação relativamente às 

fracturas osteoporóticas com maior impacto na saúde, funcionalidade e 

qualidade de vida nos indivíduos, nomeadamente fracturas da anca, das 

vértebras e do antebraço.   

 

1.3.1. Fracturas da Anca 

 

Mais de 90% das fracturas da anca estão associadas à OP (Vankrieken e 

Luthart, 2001) e constituem as fracturas com maior morbilidade e mortalidade 

(Genant et al., 1999, Kanis et al., 2007). Em termos gerais são de dois tipos, 

fracturas intracapsulares (cervical ou do colo do fémur) e fracturas 

extracapsular (lateral ou trocantérica). A OMS (2003) indica que as fracturas 

trocantéricas são as mais caracteristicamente osteoporóticas, aumentam 

exponencialmente com a idade e estão relacionadas com as alterações que 

ocorrem na menopausa. No entanto, Queiroz (1998) afirma que as fracturas 

osteoporóticas do colo do fémur são, epidemiologicamente, as mais 

importantes, não só pelos enormes custos económicos e sociais que 

acarretam, mas também por serem mais facilmente contabilizadas, já que 

habitualmente, implicam internamento hospitalar (Queiroz, 1998). De acordo 

com o mesmo autor, estas fracturas são superiores ao risco da soma das 
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neoplasias do útero, ovário e mama, e no homem é superior ao risco de cancro 

da próstata. Boonen et al. (2007) acrescentam 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 queda consequente. 

O Norte da América e a Europa são os locais que apresentam números mais 

elevados de fracturas da anca (Genant et al., 1999). O sexo feminino apresenta 

maior prevalência que o sexo masculino, isto porque o primeiro sofre 

importantes alterações no metabolismo do osso durante e após a menopausa, 

e porque apresenta uma longevidade superior à do sexo masculino (Genant et 

al., 1999).  

As fracturas da anca, estão estreitamente relacionadas com o aumento de 

dependência, apenas 50% dos que viviam de forma independente nas 

actividades de vida diária, mantêm a independência posteriormente à 

ocorrência de uma fractura da anca (Genant et al., 1999). É conhecido que 

apenas metade dos indivíduos que fracturam a anca voltarão a caminhar 

novamente, mas a maioria destes não atingirá o mesmo nível de mobilidade 

anterior (IOF, 2008). 

 

1.3.2. Fracturas das vértebras 

 

As fracturas das vértebras estão igualmente relacionadas com a idade, mas 

ainda mais significativamente com a menopausa, sendo mais frequentes no 

sexo feminino e afectam particularmente o osso esponjoso ou trabecular 

(Genant et al., 1999). As consequências das fracturas das vértebras incluem 

dores, incapacidade, cifose mais acentuada e diminuição de estatura/ altura 

(Bonura, 2009; Genant et al., 1999). No entanto, estas fracturas ocorrem 

muitas vezes sem manifestação de sintomas graves (Kanis et al., 2007), sendo 

com muita frequência sub-diagnosticadas e sub-tratadas clinicamente. Estima-

se que apenas uma em cada três fracturas vertebrais recebam atenção clínica 

(Cooper et al., 1992), o que pode estar relacionado com o facto de substancial 

proporção destas fracturas serem assintomáticas (Jordan e Cooper, 2002). 

Autores como Queiroz (1998) e Vankrieken e Luthart (2001) adiantam que 
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muito frequentemente a primeira fractura espontânea ocorre nas vértebras, 

constituindo um dos sinais clássicos da OP. Durante os 10 ou 15 anos 

consequentes da menopausa pode surgir cifose nas mulheres devido a 

ocorrência de fracturas vertebrais, o que provoca o constrangimento do tórax e 

potencialmente estimula o desenvolvimento de problemas respiratórios 

(Vankrieken e Luthart, 2001).    

 

1.3.3. Fracturas do antebraço 

 

As fracturas do rádio distal ocorrem predominantemente no sexo feminino 

(Queiroz, 1998) e causam menos morbilidade que as fracturas da anca 

(Bonura, 2009). Habitualmente resultam de uma queda sobre a mão em 

extensão e são particularmente frequentes durante os meses de Inverno 

(Queiroz, 1998). Podem provocar dor aguda e diminuição de funcionalidade, 

mas normalmente a recuperação clínica é boa ou excelente (Kanis et al., 

2007). 

A OP desenvolve-se insidiosamente, os sintomas tipicamente não aparecem 

até estados avançados de reabsorção óssea, sendo que o sinal que desperta 

atenção clínica é a primeira fractura. No entanto, quando as fracturas 

osteoporóticas ocorrem a diminuição de DMO é já irreversível (Vankrieken e 

Luthart, 2001), desta forma a avaliação precoce e a prevenção são a única 

forma de diminuir a magnitude deste problema grave de saúde.  

 

1.4. Avaliação da Densidade Mineral Óssea  

 

As manifestações clínicas da OP incluem dor aguda ou crónica das costas, 

perda de peso acompanhada de modificação na estrutura corporal, fracturas 

após trauma mínimo, restrição de movimento, imobilidade, aumento de 

dependência nas actividades de vida diária, solidão, depressão, redução da 

qualidade de vida e aumento da mortalidade (Vankrieken e Luthart, 2001). 

Antes do desenvolvimento dos sintomas, deve ser realizada uma avaliação 

precoce da OP, a qual pode ser realizada, em qualquer idade através da 
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avaliação da DMO. Actualmente são vários os métodos disponíveis tais como 

Ultra-som Quantitativo, Tomografia Computadorizada e Densitometria Óssea.  

As radiografias são consideradas uma forma de diagnóstico de situações de 

OP, mas de acordo com Guarniero e Oliveira (2004), na maioria das situações 

clínicas é difícil reconhecer a patologia pelo exame radiográfico convencional, 

desde que não tenha ocorrido nenhuma fractura até à ocasião do exame. 

Assim, a sensibilidade das radiografias é fraca, e as alterações são detectadas 

radiologicamente quando já se perdeu cerca de 30% (Queiroz, 1998).  

Actualmente, o mais comum destes exames é a Densitometria Óssea 

(Absorciometria Radiológica de Dupla Energia - DXA). Trata-se de uma 

radiografia de baixa radiação muito precisa que consegue detectar 

percentagens bastante baixas de perdas óssea (Palacios e Hernández, 2009). 

É um instrumento versátil no sentido que pode ser utilizado para avaliar a DMO 

de todo o esqueleto, ou de áreas específicas, incluindo as zonas mais 

vulneráveis a fracturas (Kanis et al., 2007). A DXA realizada por raios-X de 

dupla-energia é considerada pela OMS, desde 1994, como o método mais 

eficaz para avaliação da DMO, tendo a mesma definido os critérios utilizados 

actualmente nos diagnósticos de densitometria óssea em todo o mundo, 

baseados no desvio-padrão em relação ao adulto jovem. Netto et al. (2007) 

salientam que na interpretação da DXA, 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). De acordo com a OMS, considera-se existir OP 

quando a DMO se encontra diminuída cerca de 25% relativamente ao que é 

considerado normal. Esta diminuição é expressa por um desvio de menos de 

2,5 da média de um grupo jovem do mesmo sexo (T-score), correspondente ao 

grupo etário no pico de massa óssea (Baptista, 2006). Se para além dessa 

diminuição de DMO tiver ocorrido uma fractura, a OP é considerada severa 

(Quadro 6). Esta definição é válida para mulheres caucásicas pós-

menopáusicas. 
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T-SCORE DIAGNÓSTICO 

> -1 

[-1; -2,5[ 

≤ -2,5 

≤ -2,5 + fractura de fragilidade 

Normal 

Osteopenia 

Osteoporose 

Osteoporose severa 

Quadro 6  - Diagnóstico DXA da osteoporose (Baptista, 2006) 

 

Nas mulheres pré-menopausicas com factores de risco para fracturas, deve ser 

utilizado o índice Z< -2 para definição de OP (índice Z, expressão em desvios-

padrão da DMO do indivíduo em estudo por comparação com a DMO de um 

grupo com a mesma idade e sexo). Nos homens com idade igual ou superior a 

65 anos aceitam-se os valores de índice T< -2,5 para classificação de OP. Nos 

homens com idades compreendidas entre os 50 e os 65 anos recomenda-se 

que o diagnóstico de OP seja estabelecido quando, para além do índice T< -2,5 

existirem outros factores de risco para fractura. 

Segundo Tavares et al. (2007) deverão ser avaliados por DXA o fémur proximal 

e a coluna lombar e valorizados os valores absolutos da DMO e o índice T da 

coluna lombar, do colo do fémur e da anca total. Para diagnóstico deve ser 

considerado o índice T mais baixo das 3 localizações: coluna lombar, colo do 

fémur ou anca total (Tavares et al., 2007). De acordo com os autores, a 

medição no rádio distal deve ser efectuada e valorizada apenas se não for 

possível efectuar as medições centrais referidas. Acima dos 65 anos pode ser 

avaliado apenas o fémur (Tavares et al., 2007). 

No caso de existir OP, a abordagem deve constar de uma avaliação 

laboratorial mínima, para identificar as causas mais frequentes de OP 

secundária ou outras causas de fractura (Quadro 7), de uma radiografia da 

coluna dorsal e lombar de perfil para verificar a existência de deformação 

vertebral (Tavares et al., 2007).  

 

AVALIAÇÃO LABORATORIAL  

- Hemograma 

- Velocidade de sedimentação 

- Cálcio e fósforo séricos 
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AVALIAÇÃO LABORATORIAL  

- Fosfatase alcalina 

- Creatinina sérica  

- Electroforese das proteínas 

- Hormona tireotrófica (TSH) 

- Calciúria e fosfatúria de 24h 

- PTH (em casos seleccionados  

Quadro 7  - Avaliação laboratorial na OP (Tavares, 2007) 

 

Assim e tendo por base o quadro anterior, podemos constatar 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. Por exemplo, Vankrieken e Luthart 

(2001) consideram 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. Assim, quando 

mensurados em conjunto, a DMO e os marcadores bioquímicos da renovação 

óssea tornam-se o melhor indicador de riscos futuros de OP do que o índice de 

DMO avaliado isoladamente. 

 

1.5.  Prevenção e tratamento 

 

A prevenção da OP visa a obtenção de um bom nível de DMO e deve ser feita 

através da identificação e correcção precoce dos factores de risco modificáveis, 

principalmente os que se relacionam com o estilo de vida (hábitos alimentares 

e actividade física) (Tavares et al., 2007). Deve iniciar-se precocemente, 

durante a infância que é a fase do ciclo de vida vital para a formação máxima 

de massa óssea, devendo posteriormente ser mantidas ao longo da vida. 

De acordo com Meléndez-Ortega (2007) as estratégias de intervenção para a 

OP são baseadas em três pilares: nutrição, actividade física e tratamento 

farmacológico. É possível classificar os métodos interventivos em: 
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farmacológicos e não farmacológicos, os quais passamos a analisar em maior 

pormenor. 

  

1.5.1. Tratamento farmacológico 

 

O objectivo principal da intervenção farmacológica é a prevenção de fracturas. 

A terapêutica farmacológica é das medidas mais importantes  para reduzir 

a fragilidade de fracturas, no entanto, estas as estratégias farmacológicas 

devem ser complementados com estilos de vida saudáveis, como a prática de 

actividades física e recomendações dietéticas (Boonen et al., 2007).  

 De acordo com Tavares et al. (2007), os fármacos aprovados para a 

terapêutica da OP pós-menopáusica, por terem demonstrado eficácia na 

prevenção de fracturas, são os bifosfonatos (alendronato, risedronato e 

ibandronato), ranelato de estrôncio, raloxifeno, calcitonina, suplementos de 

cálcio e de vitamina D e teriparatida. Os mesmos autores afirmam que alguns 

dos medicamentos disponíveis diminuem num curto tempo e de forma 

significativa o risco de fracturas.   

Guarniero e Oliveira (2004) agrupam os medicamentos para o tratamento da 

OP em: (i) agentes anti-reabsorção do tecido ósseo e (ii) agentes 

estimuladores da formação óssea. Os agentes anti-reabsorção são fármacos 

que inibem a actividade osteoclástica e são especialmente úteis para os 

doentes nas fases de rápida remodelação óssea da patologia. São exemplos 

de agentes anti-reabsorção os estrogénios, calcitonina e os bisfosfonatos. Os 

estimuladores da formação óssea, cujos o fluoreto de sódio e o teriparatida são 

exemplos, são fármacos capazes de estimular a formação, causando assim, 

aumento importante na massa óssea, em detrimento da reabsorção do tecido 

ósseo. 

É de salientar que a ingestão de cálcio e suplementos de vitamina D devem 

fazer parte de qualquer regime terapêutico para a OP (OMS, 2003). 

No quadro seguinte encontra-se uma descrição de alguns dos tratamentos 

farmacológicos conhecidos para a OP.  

 



A ASSOCIAÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA HABITUAL E DA INGESTÃO NUTRICIONAL COM A DENSIDADE MINERAL ÓSSEA EM 

IDOSOS 

 

Página 46 de 147 

FÁRMACOS  DESCRIÇÃO 

TERAPIA DE REPOSIÇÃO 

HORMONAL (ESTROGÉNIO) 

Na pós-menopausa está associada a redução de 40% a 50% no 

risco de fracturas do quadril e de, aproximadamente, 90% no risco 

de fracturas vertebrais (Guarniero e Oliveira, 2004). Alguns 

estudos demonstraram a eficácia na prevenção de fracturas, no 

entanto a sua eficácia reduz ou desaparece entre 10 a 15 anos 

após o término do tratamento (OMS, 2003). A terapia de 

reposição hormonal é útil para o tratamento das alterações da 

mulher na menopausa, mas não está indicada para o tratamento 

da osteoporose isoladamente (Guarniero e Oliveira, 2004). Deve 

ter-se em conta os seus riscos e benefícios discutidos entre a 

paciente e o seu médico ginecologista. 

BIFOSFONATOS 

Em regime diário, semanal (alendronato e risedronato) ou mensal 

(ibandronato). São potentes inibidores de reabsorção de osso, 

tendo efeito sobre a diminuição da actividade dos osteoclastos. 

Demonstraram eficácia na redução de fracturas vertebrais (Kanis, 

et al., 2007). São considerados a terapêutica de primeira linha da 

OP.  

RANELATO DE ESTRÔNCIO  

Estimula a formação de novo osso e diminuiu a absorção óssea 

(Meunier et al., 2004). Reduz as fracturas vertebrais (Meunier et 

al., 2004), e as fracturas não vertebrais, incluindo as da anca 

(Reginster et al., 2004). 

RALOXIFENO 
Demonstrou eficácia na prevenção de fracturas vertebrais, mas 

não em localizações não vertebrais (Ettinger et al., 1999).  

CALCITONINA  

Fármaco menos eficaz do que outros disponíveis, actualmente a 

sua utilização está limitada a casos em que ocorra toxicidade, 

intolerância ou contra-indicação para outros fármacos mais 

eficazes. No entanto, devido ao seu efeito analgésico, tem sido 

usado no tratamento da osteoporose no alívio da dor causada por 

reabsorção ósseo, fracturas vertebrais, e deformidades ósseas 

(Ofluoglu et al., 2007).  

SUPLEMENTOS DE CÁLCIO  Devem constituir uma terapêutica da OP de primeira linha. 

SUPLEMENTOS DE 

VITAMINA D 

Aconselhados sobretudo em indivíduos idosos e/ou com baixa 

exposição solar. 

TERIPARATIDA (HORMONA 

PARATIROIDE) 

Mostrou ser benéfica no aumento da densidade óssea das 

vértebras e na redução do risco de novas fracturas, não devendo 

ser usada por mais de 18 meses (Neer et al., 2001). 

Quadro 8  - Fármacos para intervenção na osteoporose 
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A maioria dos estudos que foram desenvolvidos para testar a eficácia dos 

tratamentos farmacológicos, utilizaram amostras do sexo feminino com OP 

pós-menopausica (Neer et al., 2001; Ettinger et al. 1999; Reginster et al., 2005 

and Meunier et al., 2004), assim sendo, estes resultados não podem ser 

extrapolados para indivíduos do sexo masculino ou com outras formas de OP.  

Além dos fármacos, recentemente tem-se estudado regimes combinados 

(fármacos, alimentação e exercício físico) e constatado que o aumento do 

exercício físico e eliminação dos factores de risco de queda são importantes na 

prevenção das fracturas.  

 

1.5.2. Tratamento não-farmacológico  

 

Apesar das intervenções farmacológicas apresentarem efeitos comprovados, 

algumas intervenções não farmacológicas, como a actividade física e 

programas nutricionais contribuem para prevenir e melhorar a qualidade de 

vida dos doentes (Quadro 9) (Genant et al., 1999). A alimentação e a 

actividade física são fundamentais no tratamento e, sobretudo, na prevenção 

da OP, sendo tanto mais importantes quanto mais cedo forem iniciados 

(Queiroz, 1998). A importância destes factores será explorada nos pontos 

seguintes. 

 

TODA A POPULAÇÃO  

� ALIMENTAÇÃO 

- Assegurar aporte alimentar adequado dos nutrientes importantes para a massa 

óssea nomeadamente o cálcio e vitamina D 

- Manter consumo proteico adequado às necessidades 

- Evitar o consumo excessivo de cafeína, álcool  

� TABACO  

- Evitar o consumo de tabaco 

� ACTIVIDADE FÍSICA  

- Exercícios/desportos com impacto em crianças e adolescentes 

- Exercícios com carga/impacto em adultos ao longo da vida 
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MULHERES PÓS-MENOPÁUSICAS E IDOSOS 

� Assegurar aporte alimentar adequado de cálcio e vitamina D 

� Exercícios com carga/impacto 

IDOSOS COM RISCO DE QUEDAS 

� Programas de exercício adaptados individualmente 

� Marcha, fortalecimento muscular, treino, postura e equilíbrio 

� Utilização de protectores das ancas 

Quadro 9  - Intervenções não farmacológicas (Adaptado de Tavares et al., 2007). 

A prevenção da OP trará muitos benefícios para o doente, e paralelamente 

para os 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. 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. Assim, no ponto seguinte será desenvolvida a 

importância da actividade física e exercício físico na saúde do osso, 

particularmente junto da população idosa. 
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2. Actividade física e Osteoporose  

 

2.1. A actividade física nas pessoas idosas  

 

Tem sido cada vez mais reconhecida a actividade física (AF) como um 

elemento fundamental para a saúde e bem-estar da população em geral. 

De acordo com Caspersen et al. (1985), AF define-se como qualquer 

movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resulte em 

dispêndio energético. AF na vida diária pode ser categorizada em actividade 

ocupacional, desporto, trabalho doméstico e outras actividades (Caspersen et 

al., 1985). O exercício físico (EF) corresponde assim, a um subconjunto da 

actividade física, o qual, é planeado, estruturado, repetitivo e tem como 

objectivo final ou intermédio a melhoria ou manutenção da capacidade física 

(Caspersen et al., 1985). 

Embora a prática regular de AF seja reconhecida como um factor determinante 

para um estilo de vida saudável, cerca de 60% da população portuguesa não é 

suficientemente activa, enquanto nos restantes Países da União Europeia este 

valor situa-se nos 35% (Baptista, 2009). Nas pessoas adultas, a inactividade 

física encontra-se associada a diversos tipos de doenças crónicas, de onde se 

destacam as doenças cardiovasculares, a diabetes mellitus tipo II, alguns tipos 

de cancro, algumas doenças pulmonares e também a OP (Baptista, 2009).  

A recomendação da OMS (WHO, 2003) sugere que para existirem efeitos 

positivos para a saúde, os jovens adultos e idosos devem realizar pelo menos 

30 minutos de actividade física de intensidade moderada a vigorosa em 5 ou 

mais dias por semana, ou seja, realizar um esforço físico semelhante ao de 

uma marcha rápida.  

Comparativamente aos jovens, os idosos parecem praticar menos actividade 

física. Por exemplo, os resultados de Danis e Fox (2007) a maioria dos idosos 

não cumpre as recomendações da OMS (WHO, 2003) descritos anteriormente. 

No entanto, um estudo português com mulheres idosas, indicou que apesar da 

AF habitual se caracterizar essencialmente pela baixa intensidade, pode-se 
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afirmar que, de uma forma global, a amostra do estudo destes autores cumpriu 

as recomendações da OMS (Mota et al., 2002).  

De acordo com Danis e Fox (2007) existem também diferenças no tipo e no 

nível de actividade física entre pessoas jovens e idosas, com os idosos a 

praticar menos desporto formal e mais actividades diárias, como por exemplo 

caminhadas e jardinagem. De acordo com Shephard (1997) a AF habitual 

diminui com a idade, e mesmo que os indivíduos mais velhos continuem a 

participar nalgumas formas de desporto, é provável que as sessões de treino 

se tornem mais curtas e menos intensas (Shephard, 1997). A OMS (2010) 

salienta que alguns dos factores que influenciam a frequência e a intensidade 

da AF praticada por idosos é o estado de saúde e a capacidade funcional. No 

entanto, e apesar dos dois factores apontados anteriormente variarem muito 

nas pessoas mais velhas, algumas são capazes de realizar altos volumes de 

AF de intensidade moderada e vigorosa (OMS, 2010).  

O envelhecimento é acompanhado de alterações morfológicas e fisiológicas 

que podem ser influenciadas pela AF desenvolvida em idades mais jovens e 

durante a velhice. Além disso, o envelhecimento é marcado por um decréscimo 

das capacidades motoras, tais como, força muscular, flexibilidade, velocidade e 

VO2 máx. Algumas das alterações estão estreitamente associadas à OP e ao 

risco de quedas, como é o caso da diminuição da força muscular, alterações de 

flexibilidade e do equilíbrio (Silva et al., 2006).  

Uma das características mais marcantes do processo de envelhecimento é o 

declínio gradual da capacidade de desempenho muscular (Farinatti, 2008), 

sendo este, um dos principais fenómenos que despoleta a perda de 

independência dos idosos (Farinatti, 2008). Além da força muscular ser um 

factor fundamental para a realização das AVD’s, pode prevenir a instabilidade 

articular, e diminuir o risco de quedas (Farinatti, 2008). 

A sarcopenia consiste numa alteração grave associada com o envelhecimento 

fisiológico e que pode levar à diminuição da força e da funcionalidade e 

consequente diminuição da qualidade de vida e nalguns casos morte (Doherly, 

2003; Cruz-Jentoft et al., 2010). Este estado, é influenciado por factores como 

o sedentarismo, doenças crónicas e a dieta (Cruz-Jentoft et al., 2010) e 
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promove maior risco para quedas, fracturas, incapacidade e dependência (Silva 

et al., 2006). 

De acordo com a OMS (2010), muitas das doenças prevalentes na população 

idosa e parte da incapacidade associada podem beneficiar com a participação 

regular em exercício físico. Os idosos que praticam EF regularmente melhoram 

o equilíbrio, a força, coordenação e controlo motor, flexibilidade e resistência 

aeróbia. Consequentemente o EF pode reduzir os riscos de queda (OMS, 

2010). O ACSM (1998) acrescenta ainda que a participação regular em 

exercícios de força muscular e de natureza aeróbia favorece um número 

favorável de respostas que contribuem para um envelhecimento saudável, e 

contribuiu para a redução/ prevenção de declínios funcionais associados ao 

aumento da idade.  

Exercícios de resistência aeróbia podem ajudar a manter ou melhorar vários 

aspectos da função cardiovascular, e exercícios de treino de força ajudam a 

prevenir a diminuição de massa muscular e de força associadas ao processo 

de envelhecimento (ACSM, 1998). Benefícios adicionais do exercício regular 

incluem a redução do risco de OP, aumentando a estabilidade postural, e reduz 

o risco de fracturas e de outras lesões consequentes a quedas (ACSM, 1998). 

De acordo com o mesmo autor, 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 nas pessoas mais velhas (ACSM, 

1998).  

Resumidamente, os idosos assumem características particulares em 

comparação com distintas faixas etárias, sendo de ressaltar as alterações 

fisiológicas que ocorrem e que influenciam a aptidão funcional são 

exacerbadas pelo desuso característico deste escalão etário. Contrariamente á 

inactividade física, a AF/EF regular está associada à melhor saúde e qualidade 

de vida, desempenhando um papel crucial na prevenção e tratamento de 

doenças crónicas, como é o caso da OP. Apresentamos no ponto seguinte a 

influência da AF/EF na DMO. 
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2.2. A influência da actividade física na Massa Óssea 

 

A prática regular de AF/EF nos mais velhos é importante não só no combate à 

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

fracturas (CBO, 2002). 

Alguns estudos enfatizam a importância de manter um nível de exercitação 

adequado durante a infância e a adolescência para construir uma DMO 

suficiente, continuando, no entanto, a ser importante a AF nos mais velhos até 

porque paralelamente aumenta ou mantém a capacidade neuromuscular, a 

força e a massa muscular (Meléndez-Ortega, 2007).  

Mesmo em idades mais avançadas, o EF, em particular aquele que envolva 

carga mecânica, é capaz de produzir um efeito redutor no risco de fractura, 

mas a sua prática deve ser mantida de forma a preservar os benefícios na 

saúde do osso (Feskanich et al., 2002).  

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 AF/EF ainda não estão totalmente 

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

duração, frequência e intensidade que devem ser realizados na infância e 

adolescência, de forma a aumentar a DMO e a alcançar o PMO máximo, e 

assim prevenir a OP em idades futuras. 

Ao nível da prevenção da OP é fundamental considerar a carga mecânica que 

é aplicada ao esqueleto. Segundo Baptista (2009) os exercícios mais 

adequados à OP devem aumentar a intensidade e diminuir a sua duração. Os 

exercícios de alto impacto têm sido apontados como os mais eficazes em 

mulheres pré-menopausicas (Korpelainen et al., 2006). O aumento da tensão 

mecânica aplicada no osso aumenta a actividade dos osteoblastos no tecido 

ósseo e a diminuição dessa tensão diminui a actividade dos osteoblastos 

(Seeley et al., 2001). São recomendadas actividades locomotoras na posição 

de pé, em que o peso corporal é suportado de uma forma activa, e actividades 
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que aumentem a massa e a força muscular, e deve ser evitada a imobilização 

(Baptista, 2009).  

Contrariamente à AF/EF, a imobilidade é um factor causal fundamental de 

perda de DMO. De acordo com Kanis (2007) indivíduos imobilizados podem 

perder mais DMO numa semana do que perderiam num ano. Sob condições de 

tensão reduzida, tais como quando uma pessoa se encontra acamada ou 

paralisada, os osteoclastos continuam activos quase à sua velocidade normal, 

mas a actividade dos osteoblastos é reduzida, resultando numa diminuição da 

DMO (Seeley et al., 2001). A existência de patologias parece conduzir à falta 

de actividade física, e consequentemente à perda de DMO e aumento do risco 

de fracturas (Karlsson, 2004). 

A AF/EF parece assim ter um importante papel ao nível das fracturas 

osteoporóticas (Kannus 1999). Para além disso, e tal como referido 

anteriormente, tem sido associado com melhoria da força muscular, 

coordenação e equilíbrio, sugerindo que para além da mineralização óssea, 

diminua a frequência de quedas em pessoas mais velhas (Karlsson, 2004).  

A maioria dos estudos que se debruçam na influência da AF/EF na DMO em 

indivíduos idosos, utilizam programas de treino baseados em actividades de 

médio ou alto impacto e não na avaliação da actividade física quotidiana 

(Kemmler et al., 2004; Engelke et al., 2006; Korpelainen et al., 2006).  

Uma das actividades que tem mostrado efeito sobre a DMO é a caminhada. 

Por exemplo, no estudo de Schmitt, et al. (2009), o caminhar, para além de ser 

a actividade mais praticada pela sua amostra de mulheres pós-menopausicas, 

induziu uma redução do risco de queda e consequentemente diminuição do 

risco de fractura. Segundo os autores, caminhar com passo rápido é assim, das 

estratégias de prevenção e tratamento mais recomendada para a OP para 

mulheres pós-menopausicas (Schmitt et al., 2009). Ou seja, a caminhada, 

enquanto modalidade aeróbia que permite o suporte do peso do próprio corpo, 

pode ser um exercício importante para equilibrar o processo de remodelação 

óssea em idosos (Schmitt et al., 2009). 

De acordo com Forwood e Larsen (2000) os principais objectivos a alcançar 

com a prática de exercício físico de pessoas com OP são: i) aumentar a força 
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muscular, ii) melhorar o equilíbrio e estabilidade, iii) melhorar a mobilidade e 

qualidade de vida, e iv) prevenção de quedas.  

Assim e face ao atrás exposto a AF/EF é benéfica para DMO, sendo no 

entanto, esse efeito mais significativo em idades mais jovens. Além dos 

benefícios conhecidos na massa óssea, a AF/EF é um importante factor para a 

diminuição do risco de quedas. Neste sentido, a quantificação e medição da 

actividade física habitual é de fundamental dado o seu contributo para o 

estabelecimento de saúde e bem-estar dos sujeitos e em particular dos 

escalões etários mais velhos. 

   

Existem vários métodos de avaliação da frequência e da intensidade da 

actividade física, que vão desde métodos laboratoriais mais objectivos e 

precisos, mas que exigem maior logística e mais custos, a métodos mais de 

terreno que são menos complexos, aplicáveis em contextos diferenciados e em 

amostras de grande dimensão, porém, são menos precisos (Sapage e Maia, 

2007). Consistentemente com a definição de AF, que se define genericamente 

como qualquer movimento corporal que produz dispêndio energético, para 

além do metabolismo de repouso, os sensores de movimento, como os 

acelerómetros, detectam esse movimento corporal e fornecem uma estimativa 

da AF expressa em diferentes unidades de medida genericamente designados 

por counts (Trost, 2001). De seguida, serão exploradas com maior pormenor as 

formas de avaliação da actividade física, em especial a acelerometria.  

 

 

2.3. Avaliação da Actividade Física Habitual: Acele rometria 

 

A avaliação de um comportamento tão complexo como a AF reveste-se 

dificuldades ao nível da precisão da sua medição. Para tal, contribui o facto de 

não existirem instrumentos de medição válidos, fiáveis, estandardizados e 

unanimemente aceites que possam ser usados em vários estudos, assim como 

a dificuldade de definição de uma medida comum para os diferentes métodos 

(Montoye et al., 1996). Existe actualmente uma enorme variedade de métodos 
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para avaliação da AF, e na literatura especializada alguns autores utilizam uma 

forma de diferenciação dos métodos segundo duas categorias: métodos 

laboratoriais e métodos de terreno (Montoye et al., 1996). Nos métodos 

laboratoriais encontram-se os procedimentos mais objectivos e precisos, mas 

que exigem equipamentos sofisticados e dispendiosos para além de processos 

de análise de dados bastante complexos. A maior parte destes métodos não 

pode ser aplicado em estudos epidemiológicos, mas servem de critério de 

validação para os métodos de terreno. Os métodos de terreno são menos 

complexos, aplicáveis em contextos diferenciados e em amostras de grande 

dimensão, porém, são menos precisos (Sapage e Maia, 2007). 

No passado, eram utilizados questionários de auto preenchimento para avaliar 

a actividade física, no entanto, este método apresenta limitações uma vez que 

se trata de uma avaliação subjectiva (Gerdhem et al., 2008). A capacidade 

diminuída em visualizar e em ouvir, assim como a deterioração cognitiva, são 

os factores relacionados com a idade que compõem as dificuldades em avaliar 

a AF em indivíduos idosos através destes métodos (Wilcox et al., 2002). Além 

desse aspecto, as percepções individuais da intensidade do exercício depende 

da tolerância e do nível de aptidão física de cada pessoa (Copeland e Esliger, 

2009).  

Contrariamente, a utilização de acelerómetros permite uma avaliação objectiva, 

avaliando a frequência, intensidade e duração da actividade física (Gerdhem et 

al., 2008). Este método permite obter informação sobre a AF fornecida pela 

ocupação do exercício, lazer e outras actividades diárias (Mota et al., 2002).  

A acelerometria permite uma avaliação da AF através da utilização de um 

sensor de movimento que regista o número e a magnitude de aceleração 

vertical gerada por movimentos humanos (Davis e Fox, 2007). O tempo 

dispendido pelo indivíduo em cada nível de actividade é expresso em minutos e 

a intensidade da actividade durante cada período de registo é expressa por um 

número, designado por counts, que reflecte o volume total de actividade, 

semelhante aos dados adquiridos pelos pedómetros (Trost, 2001). 

Este procedimento não pode indicar o tipo de actividade realizada, mas fornece 

os counts por minuto, se necessário ao longo de dias e de semanas (Davis e 
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Fox, 2007). Uma vez que a maioria das unidades pode armazenar uma 

quantidade considerável de dados, os monitores de AF baseados na 

acelerometria têm sido um dos métodos privilegiados para avaliar a AF em 

condições do dia a dia, de free-living, , sendo assim possível obter informação 

detalhada sobre os padrões de AF durante um longo período de tempo 

(Sapage e Maia, 2007). 

O sinal de aceleração é digitalizado através de um conversor cujo o registo é 

feito 10 vezes por segundo e é somado tantas vezes quantas forem 

necessárias para encontrar um valor para o período (“epoch”) definido 

previamente. O tempo dispendido pelo sujeito em cada nível de actividade é 

expresso em minutos e a intensidade da actividade durante cada período de 

registo é expressa em counts.  

Os dados recolhidos, expressos em counts-min-1, são categorizados através 

do software do acelerómetro (ACL) em actividade ligeira, moderada, vigorosa 

ou muito vigorosa, com base nos resultados de estudos prévios de calibragem 

efectuados por Freedson et al. (1998). Os mesmos autores definiram como 

actividade ligeira os valores em counts inferiores a 1952, como actividade 

moderada os valores entre 1952 e 5724, como vigorosa os valores entre 5725 

e 9498 e como muito vigorosa os valores acima de 9498 counts. Estes valores 

foram estabelecidos a partir de um estudo realizado com adultos, em condições 

laboratoriais, associando aqueles valores ao dispêndio energético das 

actividades ou equivalentes metabólicos (MET). Os pontos de corte utilizados 

por Freedson et al. (1998) encontram-se na Tabela 2.  

 

Tabela 2  - Pontos de corte em valores MET e Count por minuto. 

INTENSIDADE MET COUNTS 

Ligeira 

Moderada 

Vigorosa 

Muito vigorosa 

<3,00 

3,00 – 5,99 

6,00 – 8,99 

>8,99 

<1952 

1952 – 5724 

5725 – 9498 

>9498 

 

Apesar da maioria dos estudos que utilizam o ACL como instrumento de 

recolha de dados ter como sujeitos da amostra crianças ou jovens, recentes 
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estudos concluíram que os acelerómetros são instrumentos fiáveis para avaliar 

a actividade física em pessoas idosas (Davis e Fox, 2007; Gerdhem et al., 

2008). No entanto, apenas muito recentemente, surgiu um estudo de Copeland 

e Esliger (2009) no qual se obtiveram os pontos de corte dos níveis de 

intensidade do exercício para uma amostra de idosos (N=38), com idades 

compreendidas entre os 64 e os 77 anos (X= 69.7; SD= 3.5 anos). Os valores 

obtidos pelos autores foram: ≥ 1.041 counts/min., para Actividades Moderadas 

a Vigorosas (MVPA).  

Apesar dos vários aspectos positivos da utilização dos acelerómetros, estes 

apresentam algumas dificuldades. Os ACL são insensíveis a várias formas de 

AF não ambulatórias (ex.: treino de resistência e andar de bicicleta) (Trost, 

2001; Copeland e Esliger, 2009). Com a utilização dos counts pode não ser 

possível identificar se foram realizadas actividades vigorosas, isto porque se 

um indivíduo alternar entre uma actividade vigorosa e outra leve, os counts 

acumulados reflectirão a média da actividade realizada durante esse período 

de tempo (Trost, 2001). 

 

Mesmo em idades mais avançadas, a AF parece ter uma forte influência na 

integridade da DMO, no entanto, outros factores, como por exemplo o estado 

nutricional, evidenciaram em vários estudos ter uma importante influência na 

saúde óssea. De seguida será explorada a influência da alimentação na saúde 

óssea, apontada como um factor importante no metabolismo ósseo (Nieves, 

2005; Morgan, 2008). 
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3. Ingestão nutricional e envelhecimento  

 

A nutrição é um dos maiores determinantes do envelhecimento bem sucedido 

(ADA, 2005) e é um factor modificável importante no desenvolvimento e 

manutenção da DMO e na prevenção e tratamento na OP (Nieves, 2005; 

Morgan, 2008).  

Alterações fisiológicas e funcionais que ocorrem com o envelhecimento podem 

provocar alterações nas necessidades nutricionais (ADA, 2005). Ocorrem 

modificações ao nível da capacidade sensorial, nomeadamente com o paladar 

e olfacto, as quais podem resultar em alteração das preferências alimentares e 

redução da qualidade nutricional dos alimentos ingeridos (Morley, 2001). 

Quarenta por cento das pessoas com problemas de olfacto e gustatórios 

correspondem a pessoas com mais de 65 anos (Morley, 2001). O mesmo autor 

salienta que as mulheres com redução de olfacto apresentam um interesse 

reduzido em cozinhar e em consumir alimentos variados, o que pode resultar 

na diminuição da qualidade nutricional dos alimentos ingeridos. Com o 

envelhecimento ocorrem também alterações ao nível gastrointestinal que 

tendem em resultar em saciação precoce (Morley, 2001).  

Um conjunto de factores contribui para a modificação dos padrões alimentares 

com o envelhecimento e, em grupos vulneráveis pode ocorrer uma diminuição 

do consumo energético e da qualidade alimentar com a idade (ADA, 2005). A 

diminuição gradual de consumo calórico paralelamente com a redução do 

consumo de proteínas, podem ser factores prejudiciais para a manutenção da 

integridade e funcionamento de vários órgãos ou sistemas, incluindo os ossos 

(Kanis et al., 2007). É também frequente, na população idosa, a diminuição da 

ingestão de micronutrientes, especialmente de cálcio, zinco, ferro, e vitaminas 

do complexo B (ADA, 2005). Kanis (2007) refere que existe uma elevada 

prevalência de consumo insuficiente de cálcio, proteína e vitamina D nos 

idosos. Morgan (2008) acrescenta que como na absorção do cálcio diminui 

com a idade, as recomendações para a ingestão de cálcio necessitam de ser 

mais elevadas nos adultos com mais de 50 anos. as doses diárias 

recomendadas de cálcio consideradas nas “Recommended Dietary Allowances, 
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DRI, 2010” (Institute of Medicine of the National Academies, 2011) aumentam 

de 1000 para 1200 mg/dia, a partir dos 50 anos de idade, nas mulheres, e a 

partir dos 70 anos de idade, nos homens. 

 

4. Ingestão nutricional e Osteoporose  

 

O osso é um tecido vivo e as células apresentam as mesmas necessidades 

nutricionais que o restante corpo. As evidências sugerem que a alimentação 

apresenta um papel importante no desenvolvimento e na manutenção óssea ao 

longo da vida (Morgan, 2008), assim um consumo adequado de cálcio está 

associado a uma elevada formação óssea na infância e adolescência e a uma 

menor perda óssea em idades mais avançadas. 

O consumo de cálcio e de vitamina D tem sido o maior focus terapêutico para a 

saúde dos ossos e são os nutrientes mais estudados em associação com a OP 

(Michaelsson et al., 2003; Morgan, 2008); no entanto, outros nutrientes como 

as proteínas, vitaminas A e K e magnésio estão também envolvidos na saúde 

do osso (ADA, 2005). De acordo com Morgan (2008) as vitaminas D, K, A, C, 

proteínas, magnésio, zinco, cobre, ferro e flúor são nutrientes necessários para 

o normal metabolismo do osso, enquanto outros componentes que não são 

categorizados como nutrientes, como a cafeína e o álcool, podem também 

apresentar um impacto negativo e significativo no osso. Kaptoge et al. (2003) 

reafirmam que um nível adequado de cálcio, zinco e magnésio parece ser 

necessário para a saúde do esqueleto. No estudo de New et al. (1997) foi 

encontrada uma correlação positiva entre ingestão de potássio, magnésio, 

zinco, vitamina C, fibras e DMO. Já Kanis et al. (2007) atestaram a importância 

de um consumo suficiente de proteína para manter o funcionamento do sistema 

musculo-esquelético e diminuir as complicações que ocorrem após uma 

fractura osteoporótica. Alguns estudos debruçam-se sobre a influência conjunta 

do cálcio e da vitamina D na DMO e na incidência de quedas. Bishoff et al. 

(2003) concluíram que suplementos de vitamina D e de cálcio, durante 3 meses 

podem reduzir 49% das quedas em mulheres idosas frágeis com deficiência 

em vitamina D. No entanto, existem estudos com resultados opostos, como é o 
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caso do trabalho de Michaelsson et al., (2003), que verificaram ausência de 

associação entre o consumo de cálcio e de vitamina D e o número de fracturas 

numa amostra de mulheres com idades compreendidas entre os 50 e os 85 

anos de idade.   

Apesar de existirem alguns resultados contraditórios, é certo que a alimentação 

ao longo do ciclo de vida tem uma forte influencia na saúde em geral e em 

especial na saúde óssea. Seguidamente são apresentados alguns nutrientes 

referenciados na literatura como influenciadores da DMO (Quadro 10). 

Dada a inexistência de recomendações nutricionais específicas para idosos 

portugueses, salientamos a importâncias das DRI – Dietary Reference Intake 

(Food and Nutrition Board, 2001) que representam, actualmente, as normas de 

orientação nutricional nos EUA. Estes padrões incluem uma terminologia que 

fornece informação sobre quatro classes de valores de referência: 1) as 

necessidades médias estimadas (Estimated Average Requirement - EAR); os 

níveis adequados de ingestão (Adequate Intake - AI), 2) as doses diárias 

recomendadas (Recommended Dietary Allowances - RDA), e 3) o nível máximo 

de ingestão tolerável pelo organismo (Upper Limit – UL). 
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NUTRIENTES 

DRI 

51-70 anos 

EXEMPLOS DE FONTES ASSOCIAÇÃO COM DMO 

PROTEÍNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RDA* 

♀ 46 g/d 

♂ 56 g/d 

- Ovo, leite, queijo, iogurte, peixe, 

aves, carnes, leguminosas, frutos 

gordos 

- De acordo com Morgan (2008), a baixa ingestão de proteína é o maior problema nutricional 

das pessoas idosas, e Prentice (2004) refere que o baixo consumo de proteínas pode 

contribuir para o risco de fracturas osteoporoticas. 

- Alguns estudos têm apontado que as proteínas ingeridas afectam a homeostasia do cálcio, 

resultando num aumento de excreção urinaria de cálcio (Prentice, 2004; Heaney e Layman, 

2008). Tem sido sugerido que as proteínas derivadas da carne podem ter um efeito mais 

negativo na saúde do esqueleto do que as proteínas vegetais (Heaney e Layman, 2008). Isto 

porque as proteínas animais provocam uma maior excreção urinária de cálcio do que as 

vegetais. No entanto nem todos os estudos efectuados encontraram uma associação entes 

estas duas variáveis. Como é o caso de Hannan et al. (2000), que, numa amostra de idosos, 

concluíram que as pessoas com maiores consumos de proteínas apresentam uma perda 

óssea mais reduzida, sugerindo que a ingestão deste macronutriente é importante para manter 

a saúde óssea ou minimizar a perda óssea em pessoas idosas. 

CÁLCIO  

 

 

 

RDA*  

♀1200 mg/d 

♂1000 mg/d 

- Leite; iogurtes; queijo; vegetais 

verdes; conservas de peixe com 

espinhas; frutos secos e alguns 

alimentos fortificados (e.g. sumos, 

cereais) (Nieves, 2005). 

- Morgan (2008) afirma que o cálcio é um nutriente essencial para atingir um pico ósseo 

óptimo na 2ª e 3ª década da vida e para manter a massa óssea ao longo da vida. De acordo 

com Ilich e Kerstetter (2000), a ingestão de cálcio durante a infância pode representar 5 a 10% 

de diferença no pico de massa óssea no estado adulto.  

- Alguns estudos mostram uma associação positiva entre consumo de cálcio e DMO (Hitz et 

al., 2007), no entanto, New (1997), não encontrou uma relação significativa entre a ingestão 

de cálcio e DMO. 
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NUTRIENTES 

DRI 

51-70 anos 

EXEMPLOS DE FONTES ASSOCIAÇÃO COM DMO 

VITAMINA D 

 

 

 

RDA* 

♀15 ug/d 

♂15 ug/d 

- Óleos de peixe e produtos 

alimentares enriquecidos como os 

produtos lácteos e pão 

(Associação Portuguesa dos 

Médicos de Clínica Geral, s.d.) 

- É essencial para manter a homeostasia do cálcio e optimização da saúde óssea (Morgan, 

2008); 

- É necessário para a absorção normal de cálcio a partir dos intestinos (Seeley et al., 2001); 

- Adultos com deficiência em vitamina D apresentam fraqueza muscular e apresentam maior 

probabilidade de quedas (Bischoff et al., 2003); 

- De acordo com Nieves (2005) suplementos de vitamina D devem ser uma importante parte 

de prevenção de quedas e previne a perda óssea.  

FÓSFORO 

 

RDA*  

♀700 mg/d 

♂700 mg/d 

- Leite e derivados de leite 

(excepto manteiga), aves, peixe, 

carne, ovos, sementes e legumes 

(Nieves, 2005), frutos secos, 

cereais (Ilich e Kerstetter, 2000). 

- É essencial para a formação óssea (Prentice, 2004), sendo um importante nutriente para 

apoio do crescimento ósseo e para a sua manutenção (Morgan, 2008); Ilich e Kersletter (2000) 

referem que elevada ingestão de fósforo quando os níveis de cálcio sanguíneo estão baixos, 

pode conduzir a uma elevação da PTH resultando no aumento da reabsorção óssea e na 

diminuição da DMO.  

MAGNÉSIO 

 

 

 

 

 

RDA*  

♀ 320 mg/d  

♂ 420 mg/d 

- Legumes, hortaliças, frutos 

secos, sementes, frutas e peixe 

(Nieves, 2005). 

- Está envolvido na homeostase mineral e é importante no crescimento do cristal do osso e da 

sua estabilização (Prentice, 2004).  

- Deficiência neste nutriente resulta em diminuição de força e volume do osso, e baixo 

desenvolvimento do osso (Ilich e Kersteller, 2000). 

- Alguns estudos epidemológicos concluíram que altos consumos de magnésio estão 

associados com níveis mais elevados de DMO em idosos (Tucker et al., 2005). No entanto 

alimentos como frutas e vegetais contribuem para um ambiente alcalino, e podem promover a 

saúde óssea, podendo ser difícil examinar os efeitos do magnésio isoladamente (Prentice, 

2004).  
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NUTRIENTES 

DRI 

51-70 anos 

EXEMPLOS DE FONTES ASSOCIAÇÃO COM DMO 

ZINCO 

 

AI* 

♀ 8 mg/d 

♂ 11 mg/d 

- Frutos secos; vegetais e leite 

(Ilch e Kerstetter, 2000). 

- O estudo de New et al. (1997) encontrou uma associação positiva entre a ingestão de zinco e 

a DMO. O mesmo estudo refere que o zinco é um nutriente essencial para o crescimento do 

osso e sua mineralização.  

POTÁSSIO 

 

 

 

AI*  

♀ 4.7 g/d 

♂ 4.7 g/d 

- Vegetais, fruta e leite (Nieves, 

2005). 

- Influencia a homeostasia do cálcio, em especial na conservação ou excreção de cálcio pela 

urina (Nieves, 2005). Dietas pobres em potássio aumentam as perdas de cálcio e o oposto, 

altos níveis de potássio, reduzem-no (Nieves, 2005). 

- De acordo com Tucker (2001), elevados níveis de potássio, especialmente ingeridos da fruta 

e de vegetais, estão associados com melhores níveis de DMO e menos perda óssea. Isto 

porque, consideráveis níveis de potássio ajudam os rins a reter cálcio, enquanto a baixa 

ingestão de potássio leva ao aumento de perdas de cálcio pela urina (Morgan, 2008). 

VITAMINA K 

 

 

AI* 

♀ 90 ug/d 

♂ 120 ug/d 

- Está presente em vegetais 

verdes, fruta e óleos vegetais; 

(Nieves, 2005). Pode ainda ser 

fornecido através de síntese 

bacteriana intestinal (Ilich e 

Kerstetter, 2000).  

 

 

 

- Baixa ingestão de vitamina K está associada com baixa DMO ou com aumento de fracturas 

(Ilich e Kerstetter, 2000). No estudo de Booth et al. (2000) concluiu-se um aumento da 

incidência de fracturas da anca com baixo consumo de vitamina K, mas evidenciou ausência 

de associação entre vitamina K e DMO em pessoas idosas. 
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Quadro 10 - Nutrientes associados a DMO, DRI e principais fontes. 

*DRI’s da faixa etária correspondente aos 51-70 anos (Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academics, 1997, 2004, 201

NUTRIENTES 

DRI 

51-70 anos 

EXEMPLOS DE FONTES ASSOCIAÇÃO COM DMO 

VITAMINA C 

 

RDA* 

♀ 75 ug/d 

♂ 90 ug/d 

- Citrinos e outras frutas, sumos, 

brócolos, tomates, vegetais de 

folhas verdes (Nieves, 2005). 

- Estudos epidemiológicos mostram uma associação positiva entre vitamina C e massa óssea, 

sendo que níveis mais elevados da referida vitamina estão associados a menor número de 

fracturas (Nieve, 2005).  

- Promove a formação de colagénio, necessário para a saúde dos dentes e dos ossos 

(Morgan, 2008). 

VITAMINA B6 

 

RDA* 

♀1.7 mg/d 

♂1.5 mg/d 

- Tubérculos  - Esta vitamina contribuiu para a estimulação dos osteoblastos e consequente formação óssea 

(Tucker, 2009). No entanto, ainda se conhece pouco acerca do efeito que a vitamina B6 pode 

ter na saúde óssea (Tucker, 2009). 

VITAMINA A 

 

RDA* 

♀ 700 ug/g 

♂ 900 ug/g 

- Leite, queijo, fígados, e fontes 

de pró-vitamina A como 

cenouras, damasco, papaia, 

manga, vegetais (Morgan, 2008) 

- Existem diferentes tipos de compostos com actividade vitamínica A nos alimentos e nos 

suplementos: retinol e B-caroteno (e outros carotenóides). O excesso de vitamina A em forma 

de retinol, parece aumentar o risco de fractura da anca (Nieves, 2005). De acordo com Nieves 

(2005) não existe evidência de qualquer associação entre b-caroteno e osteoporose ou 

fracturas osteoporóticas. 

ÁLCOOL  - Bebidas alcoólicas. - Estudos recentes têm mostrado uma associação positiva entre o consumo moderado de 

álcool e DMO, sendo estes resultados encontrados em amostras de participantes do sexo 

feminino (Tucker, 2009). 
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Foi possível contactar através do quadro anterior, que a ingestão nutricional 

apresenta uma forte influência na saúde óssea, em particular nos níveis de 

DMO. No entanto, ainda existem dúvidas sobre a real importância da ingestão 

de alguns nutrientes na prevenção da OP relativamente à tipologia e à 

quantidade ideal de ingestão para ter um efeito significativo. 

 

5. Avaliação nutricional 

 

Dada a importância da nutrição enquanto elemento fundamental de um estilo 

de vida saudável, torna-se cada vez mais importante avaliar e controlar esta 

variável.  

Os métodos para avaliar o consumo alimentar incluem o estudo da alimentação 

às 24h anteriores ao inquérito, registos alimentares (RA) e Questionários de 

Frequência Alimentar (QFA).  

De acordo com Ortiz-Andrellucchi et al. (2009) para avaliação da alimentação 

num número elevado de pessoas, os QFA evidenciam-se como instrumentos 

úteis, fornecendo uma melhor aproximação da alimentação habitual do que os 

RA, podem ser de auto-preenchimento e não são dispendiosos. Os QFA 

consistem numa lista de alimentos e opções que indicam a frequência do 

consumo de cada um dos alimentos listados (Wrieden et al., 2003). Estes 

instrumentos foram desenvolvidos para recolher informação junto de um 

elevado número de pessoas (100 ou mais) e são normalmente de auto-

administração (Wrieden et al., 2003). Em geral, os QFA referem-se ao 

consumo de alimentos num período concreto de tempo (e.g. nos últimos 2 ou 3 

meses, no último ano). Estes instrumentos foram utilizados em estudos como 

Tucker et al. (1998) e New et al. (1997). Contudo, os idosos podem apresentar 

dificuldades no seu preenchimento pela relativa complexidade de resposta às 

questões do instrumento. No entanto, Chinnock (2006) afirma que os RA são 

vantajosos relativamente aos instrumentos que avaliam o consumo de 

alimentos retrospectivamente, uma vez que excluem possíveis erros de 

memória. OS RA requerem uma descrição detalhada dos alimentos 

consumidos e das suas porções, a qual é registada num documento 
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especialmente desenvolvido para o efeito (Wrieden et al., 2003). Os RA podem 

ser preenchidos durante 3 ou mais dias (Wrieden et al., 2003). O estudo de 

Engelke et al. (2006) utilizou DN de 5 dias para avaliação da alimentação, já o 

estudo de Day et al. (2001) utilizou DN de 7 dias. Períodos mais longos podem 

ser difíceis, dada a colaboração que exigem do indivíduo que regista.  

 

6. Síntese da revisão bibliográfica 

 

Apresentamos seguidamente um quadro resumo da pesquisa 

bibliográfica efectuada, sendo que se encontram reunidos os estudos 

considerados por nós como sendo de maior relevância para o presente 

estudo. 

O quadro 11 evidencia a importância das variáveis antropométricas, da 

actividade física e da nutrição na DMO em pessoas idosas.  
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AUTOR/ ANO OBJECTIVOS AMOSTRA INSTRUMENTOS RESULTADOS/ CONCLUSÕES 

Khazzani, H., Allali, F., 
Bennani, L., Ichchou, L., 
Mansouri, L., Abourazzak, 
F., et al. (2009)  

Avaliar a relação entre condição 
física, DMO, quedas e risco de 
fracturas. 

n= 484 mulheres i. Questionário para avaliar 
características demográficas e factores 
de risco para a osteoporose. 
ii.  Get up and go test para avaliar a 
condição física e o equilíbrio. 
iii. Five-times-sit-to-stand test para 
avaliar a condição física e o equilíbrio 
iv. 8-feet timed walk para avaliar a 
condição física e o equilíbrio. 
v.  Dietary Calcium Questionnaire para 
avaliar o consumo de cálcio. 
vi.  Physical Activity Questionnaire  
vii. DXA. 

i. 31% referiram queda anterior. 
ii. 31% apresentou osteoporose. 
iii. 11% apresentou história de 
fractura. 
iv.  Baixa condição física está 
associada com DMO reduzida e 
com maior risco de quedas e 
fracturas. 

Gerdhem, P., Dencker, 
M., Ringsberg, K., 
Akesson, K. (2008) 
 

Investigar as medidas dos 
acelerómetros em mulheres 
idosas, e a sua relação com 
outros índices de actividade física 
e DMO. 

n= 57 mulheres  i. Acelerómetro. 
ii. Questionário. de auto-preenchimento 
para avaliação da actividade física 
diária. 
iii. Biodex computerised dynamometer 
para avaliação da força muscular 
isométrica. 
iv. Foi solicitado para os indivíduos 
andar o mais rápido possível com os 
seus sapatos habituais cerca de 30 m 
para avaliar a velocidade de marcha.  
iv. Romberg balance test (adaptado) 
para avaliar o equilíbrio.  
v.  DXA 
iv. Ultra-som para avaliação o 
calcâneo.  

i. 14% apresentou um nível de 
actividade física de moderado a 
vigoroso. 
ii. Os resultados obtidos através 
do acelerómetro não estão 
relacionados com as avaliações 
obtidas ao nível do equilíbrio, força 
muscular e DMO. 

Jamsa, T., Vainionpaa, 
A., Korpelainen, R., 
Vihriala, E., Leppaluoto, J. 
(2006) 
 

Verificar a associação entre a 
intensidade da actividade física e 
DMO no fémur proximal. 

n= 64 mulheres i. Acelerómetros. 
ii. DXA 

i. Foi encontrada uma relação 
significativa entre AF e DMO do 
fémur próximal. 
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AUTOR/ ANO OBJECTIVOS AMOSTRA INSTRUMENTOS RESULTADOS/ CONCLUSÕES 

Pongchaiyakul, C., 
Nguyen, T., Kosulwat, V., 
Rojroongwasinkul, N., 
Charoenkiantkul, S., 
Eisman, J., et al. (2004)  

Determinar os efeitos de 
específicos factores de risco 
como o consumo de cálcio, 
actividade física, exposição solar, 
número de anos desde a 
menopausa, e idade na DMO. 

n= 145 mulheres i.   Um questionário para avaliar: 
alimentação de 3 dias consecutivos, 
tipos de alimentos consumidos, número 
de refeições, e a quantidade de 
alimentos consumidos; informação 
detalhada sobre as suas actividades e o 
tempo dispendido em cada actividade 
por três dias consecutivos; o tempo total 
de exposição solar por três dias 
consecutivos. 
ii.   DXA. 

i.  Foi encontrada uma prevalência 
de OP de 52.5%. 
ii. Níveis elevados de consumo de 
cálcio está associado com níveis 
elevados de gasto energético, mas 
não com a duração de exposição 
solar. 
iii. Existe uma correlação 
significativa entre duração da 
exposição solar e gasto energético. 
iv. Consumo de cálcio, exposição 
solar e gasto energético estão 
associados com DMO. 

Tucker, K., Hannan, M., 
Cupples, L., Wilson, P., 
Felson, D. (2002) 

Avaliar a associação entre 
padrões alimentares e DMO em 
idosos. 

n= 907 idosos i. DXA. 
ii. Questionário de frequência alimentar. 
iii. Framingham Physical Activity Index 
iv. Balança. 

i. Os sujeitos do sexo masculino 
com maiores consumos de doces 
apresentam níveis 
significativamente mais baixos de 
DMO.  
ii. Os sujeitos do sexo feminino 
com consumo moderado de álcool 
apresentam melhores níveis de 
DMO. 
iii. Consumos de frutas, vegetais e 
cereais estão associados a 
maiores níveis de DMO.  

Kaptoge, S., Welch, A., 
McTaggart, A., Mulligan, 
A, Dalzell, N., Day, N., et 
al. (2003) 

Avaliar o impacto da alimentação, 
antropometria, actividade física e 
estilos de vida nos índices de 
DMO da anca.  

n= 944 (470 
homens  e 474 
mulheres) 

i. Diários nutricionais de 7 dias. 
ii. Questionário para história familiar, 

actividade física e hábitos tabágicos. 
iii. DXA. 

i. O peso tem um efeito protector 
de perda de massa óssea. 
ii.  A AF parece prevenir a 
diminuição da DMO. 
iii. Nas mulheres, o baixo 
consumo de vit. C está associada 
com rápida diminuição de DMO.  

Tucker, K., Hannan, M., 
Chen, H., Cupples, A., 

Avaliar a associação entre a 
ingestão de potássio, magnésio, 

n= 907 (345 
homens e 562 

i. Dual-photon absorptiometry; DXA; 
single-photon absorptiometer; 

i. Ingestão de elevadas 
quantidades de potássio está 
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AUTOR/ ANO OBJECTIVOS AMOSTRA INSTRUMENTOS RESULTADOS/ CONCLUSÕES 

Wilson, P., Kiel, D. (1999) fruta e vegetais e DMO em idosos mulheres) ii. Questionário de frequência alimentar; significativamente associada a 
melhores níveis de DMO; 

ii. A ingestão de magnésio está 
significativamente associada a 
melhores níveis de DMO; 

iii. O consumo de fruta e de 
vegetais está associado a 
níveis mais saudáveis de 
DMO. 

New, S., Bolton-smith, C., 
Grubb, D., Reid, D. (1997)  

Verificar a associação entre a 
alimentação e DMO. 

n= 994 mulheres  i. Escala de equilíbrio. 
ii. DXA. 
iii. Questionário sobre a frequência da 
alimentação. 
iv. Questionário sobre hábitos 
alimentares na infância e juventude. 
v. Questionário para recolher a 
informação sobre os hábitos de consumo 
de tabaco. 

i. O consumo de zinco, magnésio, 
potássio e fibras está 
significativamente relacionado com 
maior DMO. 
ii. A DMO foi inferior nas mulheres 
que consumiram menores 
quantidades de leite e de frutas 
durante a juventude. 

Quadro 11 – Síntese da revisão bibliográfica 
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7. Problema, objectivos e hipóteses  

 

7.1. Problema 

 

Considerando as projecções sobre o envelhecimento populacional e o 

consequente aumento da prevalência das doenças crónicas associadas ao 

processo de envelhecimento, nomeadamente da OP e suas implicações na 

funcionalidade e qualidade devida do idoso (Queiroz, 1998), cresce o interesse 

dos investigadores pelos factores que possam contrariar essa patologia. 

Apesar do exercício físico, em especial aquele que implique carga mecânica 

ser um dos factores mais frequentemente referidos na literatura como 

fundamental na prevenção da OP, são ainda escassos os estudos que se 

referem à actividade física habitual do idoso. Para além disso, considerando a 

influência nutricional sobre a saúde óssea, a maioria dos estudos apresentam o 

efeito do cálcio e da vitamina D na saúde óssea, no entanto, actualmente 

alguns estudos tem sugerido a provável influência de outros nutrientes (macro 

e micro) no osso. Adicionalmente, grande parte dos estudos, analisa o efeito da 

AF/EF e dos efeitos nutricionais em separado. 

Neste sentido, o presente estudo propôs-se analisar simultaneamente de que 

forma a actividade física habitual e os nutrientes poderão ter efeitos positivos 

na manutenção de níveis satisfatórios de DMO em idosos. Para o estudo 

formulou-se o seguinte problema de investigação: 

- Será que existem diferenças na densidade mineral óssea de pessoas idosas 

quando comparados em função do nível de actividade física e da ingestão 

nutricional?  

 

7.2. Objectivos 

 

O presente estudo, e após o exposto anteriormente, tem como objectivo geral:  

• Avaliar a associação da actividade física habitual e da ingestão 

nutricional na DMO em idosos. 
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Os objectivos específicos são os seguintes: 

• Analisar a diferença de DMO entre sexos, idade e medidas 

antropométricas; 

• Analisar a diferença na frequência de AFMV, idade e variáveis 

antropométricas em função dos valores de T-score como indicador de 

padrão normal, osteopénico ou osteoporótico de DMO; 

• Analisar as diferenças na ingestão nutricional em função do sexo e dos 

valores de T-score.  

 

7.3. Hipóteses  

 

Foram estabelecidas as seguintes hipóteses com base nos objectivos descritos 

anteriormente: 

• Os idosos do sexo masculino apresentam valores superiores de DMO 

comparativamente aos do sexo feminino; 

• Os idosos do sexo masculino apresentam valores superiores nas 

variáveis antropométricas, respectivamente altura, peso, IMC, perímetro 

da cintura e massa magra, comparativamente aos do sexo feminino   

• Os idosos do sexo feminino apresentam valores de massa gorda 

comparativamente aos do sexo masculino; 

• Os participantes com maior tempo em AFMV apresentam melhores 

níveis de DMO; 

• Os valores médios do peso, altura, IMC, perímetro abdominal, massa 

gorda e massa magra são maiores no grupo dos idosos com valores de 

DMO mais próximos dos padrões considerados normais; 

• Os indivíduos mais velhos apresentam menores valores de DMO;  

• Não existem diferenças estatisticamente significativas entre sexo 

relativamente à ingestão nutricional;  

• Os idosos com valores médios mais saudáveis de DMO apresentam 

média superior relativamente à ingestão de vitamina D, cálcio, vitamina 

K, vitamina A, vitamina C, proteínas, magnésio e zinco. 
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1. Amostra 
 

A amostra em estudo foi constituída por 128 participantes, dos quais 91 do 

sexo feminino (71,1%), com idades compreendidas entre os 60 e os 84 anos 

( Χ = 68,98; DP= 5,48). Todos os indivíduos integraram voluntariamente o 

projecto de investigação para idosos, organizado pelo Centro de Investigação 

em Actividade Física e Lazer (CIAFEL) da FADEUP. Os critérios de inclusão 

definidos para a amostra foram: idade superior a 60 anos e não possuir 

incapacidade funcional para a realização autónoma e independente das 

actividades de vida diária.  

 

2. Procedimentos de recolha de dados 

 

Previamente à recolha de dados, realizou-se uma sessão de esclarecimento na 

qual se informou todos os participantes acerca dos objectivos do estudo, 

manutenção da confidencialidade e anonimato. Todos os participantes deram o 

seu consentimento escrito de participação (Anexo 1).  

Posteriormente foram recolhidas as medidas antropométricas, analisadas as 

variáveis da composição corporal (massa gorda – kg e massa magra - kg), da 

composição óssea (DMO – g/cm2), o nível de actividade física e por fim, a 

ingestão nutricional da amostra. 

Todas as avaliações directas foram efectuadas em apenas um dia na FADEUP 

por avaliadores treinados. Seguidamente, descrevem-se cada um dos 

instrumentos utilizados na recolha de dados. 

  

3. Instrumentos e dimensões de avaliação 

 

3.1. Dados sociodemográficos  

 

Os dados sociodemográficos foram recolhidos através de questionário (Anexo 

2). Foi recolhida a idade, nível de escolaridade e estado civil. O nível 
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educacional foi categorizado em: nível baixo (sem escolaridade, 1º e 2º ciclo), 

nível médio (3º ciclo e secundário); nível elevado (ensino superior). As 

possibilidades de resposta do estado civil consideradas foram: solteiro, 

casado/união de facto, divorciado/separado, e viúvo. 

 

3.2. Variáveis antropométricas 

 

Para se proceder à avaliação das medidas antropométricas (peso, altura e 

perímetro abdominal) solicitou-se que os participantes retirassem as peças de 

vestuário pesadas (ex.: casacos e calçado) e permanecessem com o mínimo 

de roupa possível. Todas as avaliações foram efectuadas duas vezes, 

correspondendo o valor final registado ao resultado da média das duas 

medições realizadas.  

Os resultados do peso foram expressos em quilogramas, com aproximação a 

0,01kg. A altura foi retirada da medida entre o Vertex (ponto mais alto da 

cabeça, no plano mediano-sagital) e o plano de referência do solo, mantendo a 

atitude antropométrica estável. Esta medida foi registada em metros com 

aproximação aos centímetros.  

Para avaliação do perímetro abdominal, a fita antropométrica foi posicionada 

em redor da menor curvatura localizada entre as costelas e a crista ilíaca. A 

medida foi registada em centímetros, com aproximação a 0,01 cm.  

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado sendo expresso pela relação 

entre a massa corporal em quilogramas (kg) e altura (m2).  

 

3.3. Composição corporal  

 

Através do DXA (Hologic QDR – 4500®), e sempre pelo mesmo avaliador, 

foram mensurados os parâmetros da composição corporal, nomeadamente 

massa gorda (kg) e massa magra (kg) e da composição óssea - DMO (g/cm2), 

Este instrumento já foi validado para a população idosa por outros 

investigadores (Salamone et al. 2000;Visser et al. 1999). Os procedimentos de 

recolha de dados relativos à composição corporal foram realizados de acordo 
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com as especificações do manual do DXA. Foram realizados dois scans por 

participante, um ao fémur proximal esquerdo para quantificação da DMO do 

colo do fémur e um scan ao corpo completo para determinação da massa 

gorda e a massa magra. 

Para cada indivíduo avaliado foi necessário inserir no DXA os seguintes dados: 

primeiro e último nome, data de nascimento, sexo, etnia, idade da menopausa 

(no caso do sexo feminino), peso e altura. Solicitou-se que os participantes 

retirassem todos os objectos com metal (incluindo roupa). 

Inicialmente foi realizada a análise de corpo completo, em que os participantes 

foram instruídos para se deitarem na mesa em decúbito dorsal com a cabeça 

na extremidade direita da mesa, olhar para o tecto sendo que todo o corpo, 

incluindo os pés não deveriam ultrapassar os limites de digitalização. Os 

membros superiores deveriam estar situados ao lado do corpo com as palmas 

das mãos para baixo. Os membros inferiores foram imobilizados após rotação 

interna para alinhamento e padronização da posição. De seguida realizou-se a 

avaliação do fémur proximal esquerdo sendo para tal efectuada uma rotação 

interna do membro inferior esquerdo, para correcção do posicionamento do 

fémur, e imobilização através de equipamento próprio.  

 

3.4. Actividade física habitual 

 

Foram utilizados acelerómetros (ACL) para avaliar a actividade física habitual. 

O modelo utilizado foi o GT1M da MTI Actigraph (Manufacturing Technology 

Incorporated), este modelo é pequeno (5x4x1,5 cm) e leve (43g). Por forma a 

permitir liberdade de movimentos, sem interferir com a realização das 

actividades de vida diárias (Mota et al., 2002), foi solicitado aos participantes 

que colocassem o instrumento à cintura sobre o quadril (espinha ilíaca antero-  

-superior) do lado contrário ao membro dominante usando para o efeito um 

cinto elástico com uma fivela ajustável, sendo importante que fosse utilizado 

sempre justo e do mesmo lado.  

Os participantes foram instruídos para utilizarem os ACL durante 7 dias 

consecutivos, retirando-os apenas para dormir, tomar banho e durante a 
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realização de actividades aquáticas. Paralelamente, foi entregue aos 

participantes um documento de registo para que nele fossem assinalados a 

data e hora em que colocavam e retiravam o acelerómetro (Anexo 3). A recolha 

de dados foi efectuada durante o mês de Setembro de 2009 e para análise dos 

dados foram excluídos os participantes que não utilizaram o ACL pelo menos 

por 4 dias. 

Para o presente estudo foram estipulados intervalos de tempo (epoch) de 15 

segundos. No final de cada intervalo, o valor calculado encontrado (counts) foi 

armazenado internamente na memória RAM. O tempo dispendido pelos 

participantes em cada período de registo foi assim expresso em counts e, 

quanto maior o número obtido, maior a actividade desenvolvida considerada. 

Para análise dos dados foi considerado o ponto de corte proposto por 

Copeland & Esliger (2009), que definiu 1.041 counts/min para Actividades 

Moderadas a Vigorosas (AFMV) em idosos.  

Após a devolução dos ACL todos os dados foram descarregados para posterior 

reprogramação e entrega a outro participante.  

 

3.5. Ingestão nutricional 

 

Para analisar a alimentação habitual foram utilizados registos alimentares de 4 

dias (Anexo 4). Os instrumentos de recolha foram entregues individualmente, 

sendo que os participantes foram instruídos para registar com o maior detalhe 

possível os alimentos e quantidades consumidos em cada refeição e ao longo 

do dia, incluindo o nome dos alimentos, método de preparação, receitas 

utilizadas, porções ou peso (caso o conhecessem). A primeira página do 

registo apresentava as instruções de preenchimento. Foi indicado que os 

participantes registassem durante 4 dias consecutivos (sendo que um dos dias 

corresponderia a um dos dias do fim-de-semana), o horário de todas as 

refeições, tipologia e quantidade (g, ml ou medidas caseiras) de alimentos 

consumidos. Solicitou-se que no caso de pratos combinados, especificassem 

todos os alimentos ingeridos, incluindo os utilizados para temperos (por ex.: 

sal, açúcar, azeite). Posteriormente os dados foram inseridos no software 
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FoodProcessor, para converter em nutrientes os alimentos ingeridos e foi 

obtida uma média diária de ingestão nutricional. Pela sua relevância na saúde 

óssea foram estimados os valores de ingestão de energia, gorduras, proteínas, 

hidratos de carbono, açucares, fibras, álcool, vitamina A, vitamina B6, vitamina 

C, vitamina D, vitamina K, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, zinco.  

 

4. Procedimentos estatísticos  

 

Para a análise estatística foi utilizada o software PASW Statistics versão 17.0.  

Em primeiro lugar realizou-se uma análise descritiva da amostra para as 

variáveis sóciodemográficas e variáveis antropométricas, com recurso às 

médias ( Χ ), desvio padrão (DP), valores máximos (Máx), mínimos (Min) e 

frequências absolutas (n) e relativas (%) de acordo com a natureza das 

variáveis. 

De seguida procedeu-se à realização de análise inferencial. Foi realizado um 

estudo exploratório dos dados de forma a avaliar os pressupostos estatísticos 

fundamentais. Para averiguar a possibilidade de um tratamento estatístico 

paramétrico procedeu-se à análise da normalidade da distribuição para cada 

variável através do teste de Kolmogorov-Smirnov, recorrendo-se igualmente à 

análise da assimetria e curtose, e à homogeneidade de variâncias através do 

teste de Levene. No caso da ausência de normalidade optou-se por utilizar a 

transformação logarítimica das variáveis. Procedeu-se igualmente à eliminação 

das observações extremas (outliers). 

A comparação entre valores médios das variáreis antropométricas, idade, DMO 

e AFMV entre sexos foi avaliada com o teste t-Student para amostras 

independentes.  

Para verificar a relação das variáveis antropométricas, idade, DMO e AFMV 

procedeu-se à análise da correlação existente entre variáveis através do 

coeficiente de correlação de Pearson. As variáveis IMC, massa magra e DMO 

não assumiam o pressuposto da normalidade, e assim para avaliar o 

coeficiente de correlação de Pearson recorreu-se ao logaritmo das referidas 

variáveis.  
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Para as análises posteriores, a amostra foi dividida em dois grupos. O Grupo 1 

foi constituído pelos participantes com um T-score superior a -1, corresponde a 

padrões de DMO normais; no Grupo 2 foram incluídos os participantes com um 

T-score inferior ou igual a -1, o que significa situar-se nos níveis de osteopenia 

ou OP. 

Para comparar o consumo de nutrientes consoante os dois grupos de T-score 

≤-1 ou > -1, recorreu-se à análise de Modelos Lineares Generalizados (MLG) 

para cada nutriente. O efeito independente dos nutrimentos foi determinado de 

acordo com o método proposto por Willett et al. (1997). Neste processo, a 

ingestão energética total é usada como variável independente num modelo de 

regressão linear tendo como variável dependente o total do nutriente em 

questão, e os resíduos correspondentes são adicionados à ingestão esperada 

do nutriente para o valor energético médio da amostra, resultando num valor do 

nutriente não correlacionado com a ingestão energética total. O ajuste para a 

energia total é aplicado frequentemente para reduzir a variação dos valores 

extremos e predizer o efeito independente do consumo de nutrientes. 

No MLG, IMC, massa magra, massa gorda e idade, foram introduzidas como 

covariáveis. A escolha destas variáveis, no ajuste de resultados, prende-se 

com o conhecimento dos mecanismos de plausibilidade biológica, e após 

pesquisar, em análise uni e multivariada, aquelas que podiam ser consideradas 

com efeitos significativos. 

Pelo coeficiente de correlação Pearson verificou-se a multicolinearidade das 

variáveis, tendo-se eliminado a variável peso por apresentar forte correlação 

com as variáveis massa magra e IMC.  

O nível de significância utilizado em todos os testes foi de 5%. 
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Ao longo deste capítulo serão apresentados os resultados mais pertinentes do 

estudo. 

 

1. Caracterização sociodemográfica  

 

A caracterização sociodemográfica da amostra está representada na Tabela 3.  

 

Tabela 3 -  Análise descritiva das variáveis sociodemográficas da amostra 

VARIÁVEIS n (%) 

Sexo  

Feminino 

Masculino 

 

91 (71,1) 

37 (28,9) 

Estado civil  

Solteiro 

Casado 

Divorciado 

Viúvo 

 

7 (5,5) 

73 (57,0) 

13 (10,2) 

30 (23,4) 

Nível de escolaridade  

Baixo 

Médio 

Elevado 

 

62 (48,4) 

41 (32,0) 

20 (15,6) 

 

Da análise da referida tabela podemos verificar que 71,1% (n= 91) da amostra 

é do sexo feminino, que 62 (48,4%) indivíduos possuem níveis de escolaridade 

baixos e 41 (32,0%) apresenta escolaridade média. Relativamente ao estado 

civil a maioria dos participantes é casado (n= 73; 57,0%), seguindo-se os 

viúvos (n= 30; 23,4%). 

 

2. Medidas antropométricas, idade e DMO 

 

De seguida, a Tabela 4 apresenta a análise descritiva da idade, das variáveis 

antropométricas e da DMO da amostra em função do sexo.  
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Tabela 4 –  Análise descritiva e comparativa da idade, variáveis antropométricas e da DMO da 

amostra em função do sexo. 

VARIÁVEIS  SEXO MASCULINO  SEXO FEMININO  

 N Χ  (DP) Min Máx N Χ  (DP) Min Máx p  

Idade (anos)  37 69,68 (5,48) 60 81 90** 68,70 (5,48) 59 84 0,364 

Peso (kg)  37 80,50 (14,83) 59,00 135,10 91 65,52 (9,97) 46,00 93,40 <0,001 

Altura (m) 37 1,67 (0,05) 1,53 1,80 91 1,52 (0,06) 1,42 1,66 <0,001 

Per. Abdm. (cm)  26* 101,40 (12,09) 85,90 144,50 77** 91,16 (10,07) 67,80 122,00 <0,001 

IMC (kg/m 2) 37 28,93 (4,91) 22,63 46,75 91 28,20 (4,10) 20,31 38,98 0,429 

Massa gorda (kg)  36* 22,67 (8,21) 9,59 53,83 89** 25,39 (5,97) 9,94 38,09 0,042 

Massa magra (kg)  36* 53,16 (7,85) 38,72 73,59 89** 38,01 (4,41) 28,96 52,46 <0,001 

DMO (g/cm 2) 36* 0,81 (0,09) 0,63 0,99 90** 0,69 (0,10) 0,430 0,96 <0,001 

*Para algumas variáveis o n é inferior a 37 devido à existência de missings | ** Para algumas variáveis o n é inferior a 

91 devido à existência de missings. 

 

Pela análise da Tabela 4 verifica-se a existência de uma amostra heterogénea 

através dos elevados desvios padrão apresentados em especial nas variáveis 

peso, perímetro abdominal e massa gorda.   

Os idosos do sexo masculino apresentam médias estatisticamente superiores 

aos do sexo feminino no que respeita ao peso ( Χ = 80,50; DP= 14,83), altura 

( Χ = 1,67; DP= 0,05), perímetro abdominal ( Χ = 101,40; DP= 12,09), massa 

magra ( Χ = 53,16; DP= 7,85) e DMO ( Χ = 0,81; DP= 0,09). No entanto, são as 

mulheres que apresentam a média estatisticamente mais elevada de massa 

gorda ( Χ = 25,39; DP= 5,97).  

Relativamente ao valor do T-score e de acordo com os critérios de 

classificação para normalidade, osteopenia e osteoporose da OMS, do total da 

amostra, 42 (32,8%) evidenciaram casos de normalidade (T-score > -1), 76 

(59,4%) casos de osteopenia (T-score [-1; -2,5[) e 7 (5,5%) casos de 

osteoporose (T-score ≤ -2,5). É de ressaltar que os 7 casos identificados como 

osteoporose correspondem na integra ao sexo feminino. A distribuição por sexo 

encontra-se representada na Figura 1.  
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Figura 1 –  Caracterização da amostra por sexo em função da classificação da DMO de acordo 

com os valores de T-score definidos pela OMS 

 

Da representação gráfica concluiu-se que os participantes do sexo masculino 

apresentam melhores níveis de DMO comparativamente com as mulheres, 

sendo que, dos homens, 21 (58,33%) apresentam níveis de T-score indicativos 

de normalidade. Das mulheres, apenas 21 (23,50%) apresentam níveis de T-

score superiores a -1. É o sexo feminino que está representado em maioria nos 

níveis correspondentes à osteopenia (n= 61; 68,54%) e à osteoporose (n= 7; 

7,87%). 

De seguida procedeu-se à determinação da correlação entre as variáveis 

antropométricas e a DMO, os resultados encontram-se na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Coeficiente de correlação de Pearson entre DMO e as variáveis antropométricas  

VARIÁVEIS DMO 

 R P 

Idade (anos)    -0,16   0.080 

Peso (kg)   0,51   <0,001 

Altura (m)  0,39   <0,001 

Per. Abdm. (cm)   0,32   0,001 

IMC (kg/m 2)  0,36   <0,001 

Massa gorda (kg)   0,22   0,016 

Massa magra  (kg)  0,54   <0,001 

58,33% 

23,50% 

68,54% 

41,67% 

7,87% 
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Pela análise da tabela anterior verificamos que existe uma associação positiva 

e estatisticamente significativa entre todas as variáveis e a DMO, excepto no 

caso da variável idade em que a associação é inversa, mas não tem significado 

estatístico (r= -0,16; p=0,080). Evidencia-se uma correlação positiva moderada 

no caso da variável peso (r= 0,51; p< 0,001) e da massa magra (r= 0,54; p< 

0,001), com a DMO.  

 

3. Actividade Física  

 

Foi efectuada uma análise descritiva da AFMV realizada habitualmente pelos 

participantes da amostra e o cumprimento das recomendações de AF definidas 

pela OMS em função do sexo. Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 6 

e na Figura 2. 

 

Tabela 6 – Análise descritiva e comparativa de AFMV da amostra em função do sexo 

VARIÁVEL  SEXO MASCULINO  SEXO FEMININO  

 N Χ  (DP) Min Máx N Χ  (DP) Min Máx p 

AFMV (min)  33 84,70 (33,99) 29,00 164,43 88 79,67(33,92) 12,50 175,25 0,469 

 

Verifica-se que o sexo masculino apresenta uma média de 84,7 min/dia de 

AFMV (DP= 33,99) e que o sexo feminino despende em média 79,67 minutos 

diários (DP= 33,92). Apesar da média do sexo masculino ser superior ao sexo 

feminino, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (p= 

0,469). 
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Figura 2 –  Distribuição percentual da amostra relativamente ao tempo diário dispendido em 

AFMV  

 

Verifica-se que 117 (96,69%) idosos da amostra realizam pelo menos 30 

minutos de AFMV por dia. Realizando a análise por sexo, verifica-se que 97,0% 

dos homens (n= 32) e 96,6% das mulheres (n= 85) realizam trinta ou mais 

minutos por dia de AFMV (Figura 2). 

Na perspectiva de aprofundar a relação existente entre AFMV, medidas 

antropométricas e DMO, procedeu-se à análise da correlação existente entre 

estas variáveis (Tabela 7). Para a referida análise recorreu-se uma vez mais ao 

logaritmo das seguintes variáveis: IMC, massa magra e DMO.  

 

Tabela 7 – Coeficiente de correlação de Pearson entre AFMV e as variáveis antropométricas  

VARIÁVEIS  AFMV 

 R P 

Idade (anos)   - 0,38  <0,001  

Peso (kg)  -0,04  0,676  

Altura (m)  -0,03  0,751  

Per. Abdm. (cm)   -0,08  0,494  

IMC (kg/m 2)  -0,06  0,456  

Massa gorda (kg)    -0,13  0,143  

Massa magra  (kg)   -0,06  0,547  

DMO (g/cm 2)   0,07  0,477  

3,4% 3,0% 

96,6% 97,0% 
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De todas as variáveis, e após análise da Tabela 9, apenas se verifica uma 

correlação negativa, fraca mas estatisticamente significativa entre a variável 

idade e AFMV (r= -0,378; p< 0,001), o que indica que à medida que a idade 

aumenta, o tempo em AFMV diminuiu.  

 

4. T-Score 

 

Segue-se a análise com a amostra agrupada por valor de T-score, em que o 

Grupo 1 representa os participantes com T-score > -1 e o Grupo 2 os 

participantes com T-score ≤ -1. 

A Tabela 8 reúne os resultados da análise comparativa do Grupo 1 e 2 para 

cada um dos sexos.  

 

Tabela 8 –  Análise comparativa das variáveis antropométricas, idade e actividade física em 

função do T-score para cada um dos sexos  

 

 

Podemos constatar que no sexo feminino apenas se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas nos valores de IMC (p= 0,032), sendo que o 

grupo 1 apresenta média superior ( Χ =30,54; DP=5,51). 

Relativamente ao sexo feminino existem diferenças estatisticamente 

significativas entre as médias do Grupo 1 e do Grupo 2 nomeadamente nas 

variáveis: idade, peso, massa gorda, massa magra, IMC onde o Grupo 1 

apresenta média superior, excepto na variável idade.  

 SEXO MASCULINO   SEXO FEMININO  
 Grupo 1  

(n= 19) 
Grupo 2  
(n= 17) 

 Grupo 1  
(n= 20) 

Grupo 2  
(n=69) 

 

 Χ  (DP) Χ  (DP) P Χ  (DP) Χ (DP) p 

Idade (anos)  68,63 (5,67) 70,47 (5,186) 0,319 66,55 (4,90) 69,36 (5,54) 0,044 

Peso (kg)  84,29 (17,65) 76,15 (10,34) 0,106 73,40 (9,510) 63,45 (9,05) <0,001 

Altura (m) 1,66 (0,06) 1,68 (0,05) 0,330 1,54 (0,06) 1,52 (0,06) 0,121 

Per. da cintura (cm)  103,26 (15,54) 99,81 (8,41) 0,480 95,96 (11,91) 90,364 (9,39) 0,060 

AFMV (minutos)  91,87 (36,25) 79,31 (31,80) 0,306 79,98 (35,18) 80,61 (33,32) 0,942 

Massa Gorda (kg)  25,24 (9,25) 19,99 (6,44) 0,061 29,64 (4,44) 24,15 (5,85) <0,001 

Massa Magra (kg)  54,94 (9,30) 51,16 (5,91) 0,208 40,53 (5,20) 37,29 (3,92) 0,005 

IMC (kg/m 2) 30,54 (5,51) 27,08 (3,64) 0,032 30,84 (3,93) 27,50 (3,91) 0,001 
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5. Ingestão nutricional  
 

De seguida, apresenta-se a análise da ingestão nutricional da amostra. Assim, 

a Tabela 9 apresenta a análise descritiva da energia e dos nutrientes (macro e 

micro) consumidos pela amostra para cada um dos sexos.  

 

Tabela 9 -  Análise descritiva dos nutrientes consumidos por sexo 

*Refere-se a todos os mono e dissacáridos adicionados aos alimentos e ainda aos açúcares naturalmente 

presentes no mel, xaropes ou sumos de fruta 

 

Os hidratos de carbono são o macronutriente ingerido em maior quantidade em 

ambos os sexos e o potássio, aquele ingerido em maiores quantidades dos 

 
SEXO MASCULINO 

(n= 35) 

SEXO FEMININO 

(n= 85) 

 

 Χ  (DP) Χ  (DP) p 

Energia (kcal)  1693 (499) 1481 (356) 0,010 

Gorduras t otais (g) 50,5 (16,7) 47,3 (14,12) 0,300 

AGS (g) 12,5 (4,5) 11,8 (4,9) 0,520 

AGMI (g) 21,1 (8,47) 19,0 (6,63) 0,155 

AGPI (g) 7,3 (3,12) 7,3 (3,06) 0,807 

Proteínas (g) 72,6 (16,56) 65,3 (15,92) 0,026 

Hidratos de Carbono totais (g) 200,7 (93,29) 187,3 (65,47) 0,372 

Açucar es* (g) 70,2 (77,47) 59,4 (29,05) 0,266 

Proteínas (%VET) 18 (4) 18 (4) 0,794 

Hidratos de Carbono (%VET) 46 (9) 50 (9) 0,056 

Açucares * (%VET) 15 (9) 16 (6) 0,813 

Fibras (g/1000 kcal)  10,0 (4,52) 11,0 (4,13) 0,239 

Álcool (g) 15,2 (13,82) 3,2 (6,64) <0,001 

      

Vit A  (RAE) 283,6 (188,53) 401,9 (464,33) 0,044 

Vit B6 (mg) 1,20 (0,63) 1,19 (0,77) 0,934 

Vit C (mg) 89,9 (56,53) 77,2 (54,68) 0,253 

Vit D (IU) 32,0 (45,8) 32,3 (40,83) 0,240 

Vit K (mcg)  112,6 (132,95) 154,3 (194,80) 0,259 

Cálcio (mg) 620 (276,5) 648 (290,0) 0,631 

Magnésio (mg) 277 (104,5) 242 (80,6) 0,051 

Fósforo (mg) 1027 (292) 978 (277) 0,391 

Potás sio (mg) 2757 (872) 2445 (747) 0,050 

Zinco (mg) 6,4 (2,43) 6,2 (6,95) 0,878 
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micronutrientes. Verifica-se que o sexo masculino apresenta médias diárias 

estatisticamente superiores relativamente a: consumo de energia ( Χ =1692,65; 

DP= 499,26); ingestão de proteínas, em g (Χ = 72,60; DP= 16,56); ingestão de 

álcool (Χ =15,15; DP=13,82); e ingestão de magnésio ( Χ = 276,59; DP= 104,48). 

A ingestão de potássio foi também superior nos homens ( Χ =2757,21; 

DP=872,29), de forma quase significativa (p=0,05). O sexo feminino apresenta 

um consumo estatisticamente superior de vitamina A ( Χ = 401,89; DP= 464,33) 

relativamente ao sexo masculino. É importante referir que da amostra, apenas 

57 (47,5%) consumiram bebidas alcoólicas no período avaliado, sendo que dos 

homens, 73% consumiu álcool (n= 27), em comparação com apenas 33% (n= 

30) das mulheres.   

 

Para se verificar a associação entre a ingestão nutricional na diminuição e a 

DMO realizou-se uma análise comparativa entre o Grupo 1 (T-score >-1) e o 

Grupo 2 (T-score ≤-1) para cada um dos sexos (Tabela 10). Na referida tabela, 

encontra-se ainda os valores de ingestão nutricional de acordo com o grupo de 

T-score para o sexo feminino e para o sexo masculino, considerando também o 

ajuste para confundidores (energia, IMC, massa magra, massa gorda e idade). 

Como a actividade física não se associou à variável de DMO, esta não foi 

incluída no modelo.  
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Tabela 10 -  Ingestão nutricional segundo o T-score para cada um dos sexos 

*Teste t-Student | **MLG ajustados para energia, IMC, massa magra, massa gorda e idade. 

 

Pela análise comparativa de ingestão nutricional entre grupos de T-score, 

destacam-se as diferenças estatisticamente significativas encontradas para a 

vitamina D (p= 0,003) no sexo feminino, sendo que os participantes do Grupo 1 

apresentaram uma média superior ( Χ = 38,93; DP= 43,93), mesmo após ajuste 

para confundidores. 

Ainda que não tivessem sido encontradas diferenças em bruto para a ingestão 

de outros nutrientes, quando analisamos o consumo após ajuste para a 

ingestão de energia e outros confundidores, os indivíduos do sexo masculino 

 SEXO MASCULINO    SEXO FEMININO   
 Grupo 1  

(n= 18) 
Grupo 2  
(n= 16) 

  Grupo 1  
(n= 18) 

Grupo 2  
(n= 65) 

  

 Χ  (DP) Χ  (DP) p* p** Χ  (DP) Χ (DP) p* p** 

Energia 
(kcal)  

1765,31 
(526,15) 

1646,10 
(470,61) 

0,494 0,739 1466,39 (320,73) 1499,29 (29) 0,728 0,499 

Gord. 
Totais (g) 

51,07 (17,24) 50,52 (16,86) 0,557 0,981 46,26 (14,86) 47,83 (13,94) 0,775 0,334 

AGS  
(g) 12,25 (3,78) 12,84 (5,34) 0,302 0,607 11,35 (5,13) 12,08 (4,89) 0,625 0,044 

AGMI  
(g) 21,71 (8,68) 20,70 (8,67) 0,893 0,783 18,14 (6,20) 19,33 (6,72) 0,541 0,277 

AGPI  
(g) 7,38 (3,64) 7,37 (2,58) 0,574 0,723 7,4528 (2,93) 7,35 (3,15) 0,728 0,237 

Prot.  
(g) 70,97 (13,70) 75,13 (19,77) 0,477 0,085 67,57 (14,86) 64,82 (14,46) 0,524 0,515 

H. Carb. 
Totais (g) 

215,40 (112,84) 189,36 (66,76) 0,426 0,758 186,80 (49,67) 190,18 (68,64) 0,846 0,809 

Açucares 
(g) 82,78 (104,75) 58,09 (27,47) 0,368 0,754 60,97 (23,47) 60,06 (30,32) 0,906 0,709 

Fibras 
(g/1000kcal)  9,55 (4,64) 10,64 (4,57) 0,422 0,939 11,71 (3,49) 10,97 (4,26) 0,470 0,224 

Álcool  
(g) 586,94 (480,04) 511,69 (552,63) 0,770 0,815 143,97 (267,00) 144,94 (301,22) 0,327 0,718 

Vit. A  
(RAE) 363,41 (219,45) 195,35 (100,00) 0,081 0,032 336,17 (259,86) 427,26 (517,16) 0,683 0,336 

Vit. B6  
 (mg) 1,31 (0,73) 1,13 (0,52) 0,690 0,702 1,21 (0,54) 1,20 (0,83) 0,531 0,112 

Vit. C  
(mg) 94,47 (65,16) 87,69 (47,35) 0,993 0,513 73,61 (32,64) 78,93 (59,98) 0,674 0,532 

Vit.  D 
 (IU) 39,28 (56,72) 23,35 (27,02) 0,853 0,914 38,93 (43,93) 29,73 (40,26) 0,003* 0,044 

Vit. K  
 (mcg)  166,07 (166,24) 55,81 (40,86) 0,061 0,010 137,20 (210,49) 151,09 (187,78) 0,311 0,169 

Cálcio  
(mg) 601,45 (268,51) 648,81 (299,01) 0,310 0,902 664,33 (258,34) 651,94 (300,49) 0,694 0,936 

Magnésio 
(mg) 284,18 (106,09) 275,85 (104,30) 0,746 0,327 258,36 (52,84) 239,97 (86,03) 0,114 0,097 

Fósforo 
(mg) 

1003,30 
(267,25) 

1068,37 
(326,09) 

0,166 0,505 1019,70 (228,71) 
974,85 

(289,88) 
0,230 0,481 

Potássio 
(mg) 2855,0 (865,30) 

2707,06 
(894,79) 

0,913 0,276 2570,66 (466,17) 
2436,41 
(803,33) 

0,144 0,182 

Zinco  
 (mg) 6,19 (2,03) 6,67 (2,92) 0,537 0,922 5,24 (1,73) 6,50 (7,88) 0,742 0,559 
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do Grupo 1 apresentaram maior consumo de vitamina A (B= 0,579; p= 0,003) e 

vitamina K (B= 0,948; p= 0,010). No sexo feminino apenas o consumo de AGS 

(B= -2,056; p=0,044) e de vitamina D (B= 0,598; p= 0,044), apresentaram uma 

associação estatisticamente significativo sobre a probabilidade de ter 

osteopenia ou osteoporose.  
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Com o presente estudo pretendemos investigar como é que a AF e a ingestão 

nutricional se relacionam com a DMO em pessoas idosas. Apesar, deste ser 

um dos temas de investigação em diversos estudos internacionais recentes 

(Kaptoge et al., 2003; Jamsa et al., 2006; Heikkinen et al., 2007; Daly et al., 

2008) é de salientar que a maioria dos trabalhos se debruça na análise do 

efeito do exercício físico, especialmente aquele que implica carga mecânica e 

não na AF habitual. Por esse motivo, a interpretação e o alcance dos 

resultados desta pesquisa estão condicionados pelo número reduzido de 

estudos publicados no âmbito da análise da AF habitual na DMO em idosos, o 

que inviabiliza uma comparação mais exaustiva dos resultados. 
Por outro lado, os escassos estudos acerca do efeito da AF sobre a saúde 

óssea utilizam, não raras vezes, métodos mais subjectivos de avaliação, tais 

como o questionário. No presente estudo, utilizamos como método de 

avaliação da AF habitual, a acelerometria. A acelerometria providencia uma 

metodologia válida, prática e fiável de avaliar não só a quantidade e 

intensidade da AF como também comportamentos sedentários (Ramos, 2009). 

No entanto, e apesar das inúmeras vantagens face aos métodos mais 

subjectivos, estamos conscientes que esta metodologia apresenta algumas 

limitações que podem condicionar os resultados do presente estudo. Por 

exemplo, o uso dos acelerómetros pode induzir limitações no estudo da AF 

pelo facto de os participantes saberem que vão ser monitorizados. Assim, 

existe sempre a possibilidade de reactividade, isto é, do participante alterar o 

seu comportamento normal devido à observação a que se encontra submetido 

(Dencker et al., 2008). Outra limitação importante da utilização dos 

acelerómetros está na necessidade de retirar o aparelho durante as actividades 

aquáticas podendo subestimar os níveis de AF. Todavia, este método permite 

uma avaliação objectiva e fiável para avaliar AF em pessoas idosas (Davis e 

Fox, 2007; Gerdhem et al., 2008). No presente estudo, verificamos que a 

amostra apresenta níveis de AF elevados, sendo que grande parte, realiza pelo 

menos 30 minutos de AFMV por dia. Possivelmente o nível de AF pode ser 

justificado pelo facto da nossa ser uma amostra por conveniência tendo sido 

recrutada na FADEUP e como tal ligado a programas de EF. Para além disso, 
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os participantes foram voluntários e autónomos/ independentes nas AVD’s. Ou 

seja, porque excluimos os idosos com alguns níveis de dependência, o grupo 

seleccionado para o presente estudo reúne possivelmente uma melhor saúde e 

uma AF média mais elevada do que a generalidade da população com a 

mesma idade. Tal como refere Shephard (1995), os idosos voluntários são, 

geralmente, os mais activos e saudáveis, enquanto os que desistem são, 

normalmente, os que têm problemas de saúde mais graves. Estes factos 

afastam a possibilidade de extrapolar os resultados para a população idosa, 

ficando restritos à amostra.  

Atendendo a que a fractura da anca se constitui como uma das principais 

complicações da OP (Queirós, 1998) com repercussões evidentes sobre os 

índices de morbilidade e de mortalidade (Direcção-Geral da Saúde, 2003; 

Genant et al., 1999; Kanis et al., 2007), no presente estudo a DMO foi avaliada 

no cólo do fémur em todos os participantes através de DXA. Outros estudos, 

tais como, Ahola et al. (2009) e Jamsa et al. (2006) avaliaram também a DMO 

no colo do fémur.  

O DXA requer uma baixa dose de radiação e é uma técnica não invasiva, fácil 

de utilizar, segura, rápida, bastante fiável (Salamone et al., 2000). Ho et al. 

(1990) obtiveram uma excelente correlação entre a composição mineral óssea 

medida com o DXA e com o peso das cinzas (r= 0,96; p< 0,001). Apesar de ser 

uma técnica fiável, o DXA apresenta algumas limitações, como, a análise desta 

técnica ser baseada numa projecção de área a duas dimensões numa estrutura 

com três dimensões (o osso), logo, poderão levantar-se alguns problemas da 

derivação da DMO, especialmente em ossos pequenos onde poderá ser 

atribuída uma menor área de DMO do que em ossos maiores, mesmo quando 

o volume é o mesmo (Mirsky e Einhorn, 1998). Outra desvantagem do DXA é a 

incapacidade de distinguir osso cortical do trabecular (Mirsky e Einhorn, 1998). 

Relativamente à recolha de dados de ingestão nutricional, a metodologia 

utilizada foi corroborada pelo estudo de Devine et al. (1996), tendo sido 

registados durante 4 dias consecutivos (sendo que um dos dias correspondeu 

a um dia do fim-de-semana), a hora de todas as refeições, tipologia e 

quantidade (g, ml ou medidas caseiras) de alimentos consumidos. 
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De seguida serão explicados os principais resultados do estudo, comparando, 

sempre que possível, com outros estudos nacionais e/ou internacionais.  

 

1. Composição corporal, idade, medidas antropométri cas e 

DMO 

 

Perante a heterogeneidade da amostra e tendo em vista os múltiplos factores 

do processo de envelhecimento, em especial aqueles que envolvem toda a 

anatomo-fisiologia do osso, consideramos importante analisar os nossos 

resultados em função do sexo (feminino e masculino).  

Assim, para a caracterização amostral foram analisadas as variáveis 

antropométricas, tendo sido encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre sexos relativamente às variáveis peso, altura, perímetro 

abdominal, massa gorda e massa magra. Relativamente às variáveis peso e 

altura, o sexo masculino apresentou uma média superior, o que está em 

concordância com os resultados de outros autores (Visser et al., 1999 

Salamone et al., 2000; Ramos, 2009). De igual modo, os valores do perímetro 

abdominal foram significativamente, superiores no sexo masculino (H= 101,40 

± 12,09; M= 91,16 ± 10,07). Santos e Sichieri (2005) verificaram numa amostra 

de adultos e idosos (idade igual ou superior a 40 anos) que o perímetro 

abdominal foi superior no sexo masculino. De igual modo, em concordância 

com a literatura (Sumner et al., 2002), a média da variável massa magra foi 

superior no sexo masculino (H= 53,16 ± 7,85; M=38,01 ± 4,41), pelo contrário, 

o valor médio da massa gorda foi superior no sexo feminino (H= 22,67 ± 

8,21;M= 25,39 ± 5,97). De acordo com Sumner et al. (2002), estes resultados 

justificam-se pelas diferenças da composição corporal entre os sexos e pelas 

alterações fisiológicas decorrentes do processo de envelhecimento, sendo que, 

o sexo masculino apresenta maior massa muscular, não apresentando uma 

diminuição tão acelerada nas idades avançadas. O estudo de Zamboni et al. 

(1997) analisou a distribuição de gordura em mulheres de diferentes grupos 

etários através de tomografia computadorizada e mostrou que o 
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envelhecimento leva a redistribuição e internalização da gordura abdominal, 

principalmente entre as mulheres.  

Relativamente ao IMC, a sua importância decorre da associação de valores 

anormais do indivíduo com o incremento da mortalidade e/ou com a ocorrência 

de doenças incapacitantes, nomeadamente as cardiovasculares. Todavia, a 

sua utilização em idosos apresenta dificuldades em função da diminuição de 

estatura, acumulação de tecido adiposo, redução da massa magra corporal e 

diminuição da quantidade de água no organismo (Santos e Sichieri, 2005). 

Paralelamente o uso do IMC em idosos é complexo pela frequente presença de 

patologias e a ausência de pontos de corte para essa população (Santos e 

Sichieri, 2005). No entanto, apesar destas limitações, este indicador é muito 

utilizado em estudos e comummente observado na literatura (Mota et al., 2002; 

Kemmler et al., 2004; Khazzani et al., 2009).  

A variável DMO (g/cm2) foi também estatisticamente significativa entre sexos, 

sendo que, a média foi superior no sexo masculino (H= 0,81 ±0,09; M= 0,69 ± 

0,43) o que parece justificar-se pelas alterações ósseas resultantes com o 

aumento da idade, bem como, das alterações hormonais derivadas da 

menopausa (Queirós, 1998; Neto et al., 2002). Tal como já referido 

anteriormente, a OP apesar de afectar indivíduos de ambos os sexos, afecta 

fundamentalmente as mulheres pós-menopáusicas (Genant et al., 1999). 

Também Daly et al. (2008) num estudo longitudinal, com 152 participantes do 

sexo masculino e 206 do sexo feminino, dos 50 aos 80 anos, observaram que a 

perda óssea no sexo feminino foi superior.  

Quando analisada a correlação da idade e das variáveis antropométricas com 

DMO verificou-se uma associação positiva entre a DMO e todas as variáveis 

antropométricas, mas não com a idade. A correlação positiva encontrada no 

presente estudo entre peso e DMO é corroborada pelo estudo de Hannah et al. 

(2000) que verificou que ter baixo peso está estatisticamente associado com 

níveis mais baixos de DMO. De igual modo, no estudo de Zanette et al. (2003) 

a DMO correlacionou-se significativamente com o peso, IMC e altura, no 

entanto, ao contrário dos nossos resultados, correlacionou-se de forma 

significativa e inversa com a idade. Este resultado pode ter sido influenciado 
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pelas características da amostra, uma vez que, de uma forma geral, os 

participantes do presente estudo eram aparentemente saudáveis e com bons 

níveis de actividade física. 

O perímetro abdominal também mostrou uma correlação positiva com DMO, 

sendo que Mokovey et al. (2005) encontraram resultados semelhantes. Estes 

autores observaram que o perímetro abdominal se correlacionou positivamente 

com a DMO em homens acima dos 50 anos e em mulheres abaixo dos 50 anos 

de idade. Estes resultados sugerem que, nas mulheres, existem outros 

factores, como a actividade física e estilos de vida, com maior influência sobre 

a DMO, uma vez que a partir dos 50 anos deixa de apresentar significado 

estatístico. No entanto, Chaves et al. (2005) numa amostra de 97 mulheres 

com idades compreendidas entre os 60 e os 70 anos concluíram que a massa 

magra e a massa gorda apresentam uma correlação estatisticamente 

significativa e positiva com a DMO. Resultados semelhantes foram encontrados 

por Ho-Pham et al. (2010), que, numa amostra de mulheres pós-

menopausicas, concluíram que a massa magra e a massa gorda são 

determinantes importantes para os níveis de DMO, revelando-se 

estatisticamente associadas. Estes resultados parecem indicar que quanto 

maiores são os níveis de composição corporal maior será a DMO dos 

indivíduos. No entanto, estudos como o de Hsu et al. (2006) verificaram uma 

associação negativa entre massa gorda e DMO, sendo que para estes autores 

a massa gorda se relaciona com a maior probabilidade de se ter osteopenia ou 

osteoporose. Assim, e de acordo com os autores, parece que a massa gorda 

constitui um factor protector da DMO apenas dentro de certos limites, sendo 

que, níveis muito elevados parecem ter um efeito prejudicial.  

Após a análise da amostra de acordo com a definição de OP da OMS (2002) 

que tem por base o valor de T-score para a DMO, verificamos que no sexo 

feminino o grupo constituído por participantes com osteopenia e osteoporose, 

apresenta uma a média de idades estatisticamente superior comparativamente 

com o grupo com T-score dentro dos valores considerados normais. Este 

resultado evidencia que a perda de DMO é reforçada com o aumento de idade, 

em particular no caso das mulheres. No mesmo sentido, diversos autores 
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apresentam a idade como um dos principais factores de risco para a OP, bem 

como, ser do sexo feminino (Baptista, 2006; IOF, 2008; Bonura, 2009).  

No sexo feminino, os valores médios do peso, massa gorda e da massa magra 

foram os que mostraram diferenças significativas entre o grupo de participantes 

com T-score ≤-1 e o grupo correspondente ao valor de T-score >-1. Estes 

resultados mostram que os níveis mais saudáveis de DMO se encontram nos 

participantes com mais peso, maior massa gorda e maior massa magra. Este 

facto parece estar relacionado com o efeito que essas variáveis apresentam no 

aumento da carga mecânica do osso durante a realização de actividades 

(Doyle et al., 1970 cit in Mokovey et al., 2005). Verificou-se que no sexo 

masculino apenas o IMC parece influenciar significativamente o valor de T-

score. Sendo que, um IMC mais elevado está associado a melhores níveis de 

DMO. Os homens não apresentam uma perda tão elevada de DMO 

relativamente às mulheres e apresentam maior pico de massa óssea (Queiróz, 

1998), além disso, o número de participantes do sexo masculino da amostra 

(n=35) é inferior ao sexo feminino, o que poderá influenciar a 

representatividade dos resultados. De acordo com Queiróz (1998) no sexo 

masculino, a maior estatura, o maior peso e a maior força muscular poderão 

contribuir para a sua maior massa óssea. 

 

2. Actividade Física 

 

Os resultados indicaram que não existem diferenças significativas entre sexos 

relativamente ao tempo diário de AFMV (H= 84,70 ± 33,99; M= 79,67 ± 33,92).  

Este resultado não é concordante com a maioria dos estudos por nós 

consultados, que apontam que o sexo masculino é fisicamente mais activo do 

que o sexo feminino (Azevedo et al., 2007; Goggin e Morrow, 2001). Todavia, 

independentemente do sexo, os valores médios de AFMV obtidos no presente 

estudo são superiores aos obtidos por Coopeland e Esliger (2009), sendo este 

o primeiro estudo que definiu os pontos de corte para AFMV em adultos idosos 

(H= 76,6 ± 39,2; M= 62,9 ± 25,5). Este facto, parece sugerir que a amostra do 

presente estudo, independentemente do sexo, apresenta níveis de actividade 
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física razoavelmente elevados. A maioria dos participantes dedica mais de 30 

minutos diários ao desenvolvimento de AFMV, evidenciando períodos de tempo 

superiores aos encontrados por outros autores, tais como Colley et al. (2011). 

Tal facto reforça assim, a nossa hipótese dos nossos participantes serem mais 

activos para a média de idade, em particular as mulheres. Embora com uma 

média de idades superior à apresentada no presente estudo, Gerdhem et al. 

(2008), concluíram que apenas 14% da amostra ultrapassava os 30 minutos 

diários de AFMV. Por outro lado, apesar do tempo dispendido em AFMV ser 

muito próximo em ambos os sexos, é importante referir que a amostra 

masculina é inferior à feminina, sendo que os resultados poderão se 

influenciados pela diferença no número de participantes.  

Quando analisadas as correlações entre idade, variáveis antropométricas e 

DMO com AFMV, verificamos que apenas a idade apresentou correlação 

negativa significativa, o que parece indicar que à medida que a idade aumenta 

o tempo de AFMV diminui. Este resultado é apoiado pelo estudo de Hawkins et 

al. (2009), que também concluíram que a quantidade e intensidade da 

actividade física diminuem com o aumento da idade.  

Apesar da literatura reforçar o efeito da AF e em particular do exercício com 

carga mecânica na DMO (Engelke et al., 2006; Ahola et al., 2009), no presente 

estudo não foi encontrada correlação significativa entre AF e DMO, não sendo 

igualmente observadas diferenças quando realizada a análise comparativa da 

variável AF entre os participantes com T-score ≤ -1 (Grupo 1) e T-score > -1 

(Grupo 2) para ambos os sexos. Tal como os resultados obtidos, o estudo 

longitudinal de Hannan et al. (2000) verificou a inexistência de correlação 

estatisticamente significativa entre AF e DMO. No entanto, é importante 

destacar que, no presente estudo, apenas foi avaliado o nível de AF habitual do 

idoso, não sendo especificamente quantificado o EF, nomeadamente aquele 

que implica carga mecânica. É possível que exista um limiar mínimo ou 

determinado tipo de exercício para que sejam observadas associações 

positivas entre AF/EF e DMO. 

No estudo de Daly et al. (2008), a amostra foi agrupada pela intensidade de AF 

ao longo do período de tempo do estudo (estudo longitudinal de 10 anos) em 4 
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grupos: inactivos – inactivos; inactivos – activos; activos – inactivos; activos – 

activos. Os referidos autores concluíram que o grupo dos activos – activos foi o 

que para além de constituir o grupo com uma média superior inicial de DMO, 

apresentou uma perda inferior de DMO ao longo do tempo. Deste estudo 

conclui-se que para a diminuição da perda de massa óssea ao longo do tempo 

é fundamental a manutenção de AF a partir de idades jovens e mantê-la até às 

idades mais avançadas. 

Assim, concluímos que a AF quotidiana junto das pessoas mais velhas, apesar 

de recomendada e saudável, não parece ter um efeito significativo para a 

prevenção da OP, reforçando desta forma, a necessidade de uma exercitação 

mais efectiva em termos de carga mecânica, intensidade e duração do treino. 

Paralelamente, estes resultados sugerem também a necessidade de agir junto 

dos mais jovens para a diminuição da prevalência desta patologia. Autores 

como Bonura (2009) sugerem que um dos aspectos fundamentais em termos 

de saúde óssea parece ser a promoção de actividade física desde tenras 

idades para desenvolvimento de um elevado pico de massa óssea e para a 

diminuição da perda de DMO ao longo dos anos. 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. 

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). Diversos estudos concluíram que exercícios físicos 

adequados, desenvolvidos nas fases de crescimento e de desenvolvimento, 

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

reduzindo substancialmente os riscos de fractura na idade avançada (Ocarino 

& Sekarides, 2006). O desenvolvimento de um elevado pico de massa óssea 

(entre os 20 e os 30 anos de idade) torna-se, assim, fundamental para a 

prevenção da OP em idades mais avançadas, sendo a perda de DMO 

minimizada por um bom nível inicial.  



A ASSOCIAÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA HABITUAL E DA INGESTÃO NUTRICIONAL COM A DENSIDADE MINERAL ÓSSEA EM 

IDOSOS 

 

 

Página 101 de 130 

Todavia, vários autores salientam que a AF/EF 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 (Bonura, 

2009). 

Assim, a correcta associação entre a prática regular de actividade física e a 

ingestão nutricional, parecem medidas de prevenção primária da OP, devendo 

ser consideradas desde a infância e adolescência. 

 

3. Ingestão Nutricional  

 

Para análise estatística da ingestão nutricional optou-se pelos MLG’s porque 

permitem avaliar os dados nutricionais considerando as variáveis 

independentes categóricas e contínuas, como as utilizadas no presente estudo 

para ajuste dos resultados (Biasoli e Fogliatto, 2004). Como a maioria dos 

nutrientes está associada à energia total consumida, isto porque os indivíduos 

que consomem maior energia também ingerem, em média, maiores 

quantidades de nutrientes específicos, utilizámos a técnica apresentada por 

Willett et al. (1997), que resulta no ajuste dos nutrientes ingeridos pela energia 

total, através do cálculo de resíduos. A razão de se ajustar o consumo de 

nutrientes prende-se com o controlo de valores extremos e confundidores 

(Willett et al., 1997), sendo esta metodologia corroborada por outros estudos 

como por exemplo o de Tucker et al. (2002) e de Wengreen et al. (2004).  

O reconhecimento da importância dos factores nutricionais na saúde óssea 

tem, nos últimos anos, vindo a aumentar. Apesar de, inicialmente a maior parte 

dos estudos se debruçarem quase exclusivamente na vitamina D e no cálcio, 

actualmente tem sido considerada a importância de outros nutrientes que 

podem influenciar a saúde do osso, onde se incluem os macronutrientes e 

micronutrientes como as vitaminas A, C, K, minerais como fósforo, o magnésio 

e o zinco. Ilich et al. (2003) verificaram uma relação estatisticamente 

significativa e positiva entre DMO e energia, gordura, hidratos de carbono, 

proteína, cálcio, magnésio, sódio, potássio, zinco e vitamina C. Neste sentido, 
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torna-se fundamental conhecer a forma como vários nutrientes se comportam 

relativamente à saúde óssea nas pessoas mais velhas. 

Nos resultados verificamos que os hidratos de carbono são o macronutriente 

ingerido em maior quantidade em ambos os sexos, e o potássio é o 

micronutriente ingerido em maiores quantidades. Existiram diferenças 

estatisticamente significativas entre sexos na ingestão de energia, proteínas, 

álcool, vitamina A, magnésio e de potássio, sendo o sexo masculino a 

apresentar média superior em todos os nutrientes excepto na vitamina A. 

Quando analisamos a amostra em função do valor de T-score, destaca-se a 

diferença estatisticamente significativa no sexo feminino para a ingestão de 

vitamina D, sendo o grupo T-score > 1 a apresentar a média superior. Neste 

sentido, parece que o maior consumo de vitamina D, no caso das mulheres, se 

associa a melhores níveis de DMO. Actualmente, este nutriente tem adquirido 

uma importância acrescida na saúde óssea (Ross et al., 2011), e os resultados 

deste trabalho, especialmente nos indivíduos do sexo feminino, são 

convergentes com o aumento do interesse, o que se traduz nas 

recomendações de reforçar a sua ingestão, relativamente aos valores 

preconizados antes de 2011 (Ross et al., 2011). A vitamina D aumenta a 

absorção de cálcio pelo tubo gastrointestinal e também ajuda a controlar a 

deposição de cálcio no osso. Este nutriente provém, quer da alimentação, 

principalmente em óleos de peixe e produtos alimentares enriquecidos, quer da 

síntese cutânea, na presença de radiação ultravioleta (Associação Portuguesa 

de Clínica Geral et al., s.d.; Matos, 2005). De acordo com Matos (2005) 

deficiências marcadas desta vitamina provocam má absorção de cálcio, e 

aumento de fracturas. Neste sentido, vários os estudos que documentam uma 

maior perda de massa óssea, aumento do risco fracturário em mulheres pós-

menopáusicas (Bandeira et al., 2010) e em idosos com níveis de vitamina D 

abaixo dos recomendados (Bischoff et al., 2003). Dada a importância da 

ingestão deste nutriente para a OP, em Portugal, a Direcção Geral de Saúde 

(DGS) publicou em 2008 uma Circular Informativa aconselhando 700-800 UI/ 

dia de vitamina D nas pessoas com idade superior a 65 anos. Na amostra do 

presente estudo, a ingestão média de vitamina D é inferior ao recomendado 
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(Institute of Medicine of the National Academies, 2011), outros estudos 

obtiveram resultados semelhantes, tal como, Lucas et al. (2005) que avaliaram 

os valores de ingestão de cálcio e de vitamina D numa amostra constituída por 

1456 mulheres adultas (idades compreendidas entre os 18 e os 92 anos) e 

representativa da população feminina residente na cidade do Porto. No referido 

estudo, foi observada uma ingestão de cálcio inferior à recomendada em 58,1% 

das mulheres com idades superiores a 70 anos; para a vitamina D, a proporção 

de mulheres com aporte insuficiente foi bastante maior variando entre 70,5% 

na população com idade inferior a 30 anos e 96% entre os 60 e os 69 anos de 

idade. Em concordância, Cherniack et al. (2008) concluíram que a 

suplementação de vitamina D nas pessoas idosas pode reduzir as fracturas 

não vertebrais entre 32% e 68%, assumindo igualmente importância a prática 

de actividade física ao ar livre, ao permitir a exposição solar controlada.  

Nos modelos de MLG’s, verificamos que no sexo masculino a maior ingestão 

de vitaminas A e K se associam a maiores valores de DMO. De acordo com 

Junqueira e Carneira (1990) a vitamina A influência a actividade das células 

ósseas, contribuindo para o equilíbrio entre a formação e a reabsorção. Em 

situações de carência de vitamina A, é afectada a síntese de matriz óssea, 

sendo essencial para o crescimento e desenvolvimento adequados da estrutura 

esqueléticas. Contrariamente aos resultados do presente estudo, existem 

autores que referem o consumo de vitamina A como impulsionador da perda de 

DMO, como é o caso de Melhus et al. (1999). Os referidos autores numa 

amostra de 175 participantes do sexo feminino, com idades compreendidas dos 

28 aos 74 nos de idade verificaram que o consumo elevado da referida 

vitamina está relacionada com a perda de DMO e com o aumento do risco de 

fractura, no entanto, os autores não fezem qualquer referência ao sexo 

masculino. 

Reforçando os resultados encontrados, Queiróz (1998) refere que a vitamina K 

tem um papel importante no metabolismo ósseo. Os nossos resultados não 

evidenciaram associação significativa entre a ingestão de vitamina A e DMO no 

caso das mulheres, no entanto, Booth et al. (2003) numa amostra de 1112 

homens e de 1479 mulheres entre os 29 e os 86 anos de idade, verificaram 
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que baixa ingestão de vitamina K está relacionada com baixo nível de DMO no 

sexo feminino. Estes autores não verificaram a existência de associação no 

sexo masculino. No entanto, Cheung et al. (2008) verificaram num estudo 

experimental longitudinal, com uma amostra de 440 mulheres pós-

menopausicas, que um consumo mais elevado de vitmamina K não tem efeito 

significativo na redução da perda óssea, apenas mostrou ser positivo na 

prevenção de fracturas.   

Outro resultado encontrado foi a ingestão de AGS estar associada a menores 

níveis de DMO, no sexo feminino. São escassos os estudos publicados que 

expliquem a relação entre a ingestão de ácidos gordos saturados (AGS) e a 

saúde óssea, logo esta relação é de difícil esclarecimento. Alguns estudos 

demonstraram que os ácidos gordos essenciais aumentam a absorção 

intestinal de cálcio, reduzem a excreção urinária, aumentam a sua deposição 

no osso e a síntese de colagénio (Kruger, 1997). Por outro lado, o estudo feito 

por Wohl et al. (1998) apontou que a ingestão elevada de gorduras saturadas 

podem interferir na absorção de cálcio e num estudo com amostra animal 

adulta verificou que uma dieta rica em gorduras saturadas provoca no osso 

trabecular uma perda significativa de DMO, o mesmo resultado não foi 

verificado no osso cortical. Estas alterações sugerem que uma ingestão 

elevada de ácidos gordos pode ter implicações sob o efeito de vários nutrientes 

na saúde óssea e na prevenção da OP.  

O presente estudo não verificou efeito significativo do consumo de álcool na 

DMO; contrariamente, ao estudo de Tucker et al. (2002) que verificou que o 

consumo de álcool se relacionou positivamente com DMO, isto é, os 

consumidores de álcool apresentaram níveis superiores de DMO. Este 

resultado foi justificado pelo consumo moderado de álcool entre o sexo 

feminino. A ausência de associação entre a ingestão de álcool e DMO no 

presente estudo pode estar relacionada com o facto de apenas 33% da 

amostra feminina ser consumidora de álcool e com o tamanho reduzido da 

amostra masculina, apesar desta ser constituída por 73% de pessoas que 

ingerem álcool.  
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4. Limitações do estudo 

 

Apesar de entendermos que este estudo fornece informações importantes 

quanto ao efeito da AF habitual e do estado nutricional na DMO de homens e 

mulheres idosos, é necessário atentar a algumas limitações que, de certo 

modo, podem condicionar os nossos resultados.  

Uma limitação importante está relacionada o tamanho reduzido da amostra. De 

acordo com Lips et al. (1996) os estudos com sobre a problemática da OP 

necessitam de um número elevado de participantes. A não inclusão de outras 

variáveis do estilo de vida, tais como, o tabagismo e a exposição solar é 

também uma das limitações deste estudo. Neste sentido, será importante o 

desenvolvimento de outros estudos que incluam as variáveis referidas 

anteriormente.  

Outra questão importante de ser referida é o facto da DMO, avaliada através do 

DXA, poder não ser uma boa medida de robustez óssea, uma vez que, a 

rigidez depende da verdadeira (tridimensional) densidade volumétrica (cm3) e 

não da densidade bidimensional (cm2). A utilização do conteúdo mineral ósseo 

parece ser vantajoso por esta medição ser bidimensional e independente do 

tamanho corporal (Mokovey et al., 2005). 

Relativamente aos RA de 4 dias, assumimos que a informação proveniente da 

recolha de vários dias de registo, possam representar a ingestão alimentar dos 

participantes, no entanto, o consumo alimentar e nutricional pode variar 

substancialmente de dia para dia. Assim, o registo apresenta a vantagem de 

evitar os erros de memória inerentes a outros métodos, como a recolha 

alimentar relativa às 24 horas anteriores e, ao considerar a média de quatro 

dias de ingestão, ultrapassa parte das flutuações que poderão existir quando 

se avalia apenas um dia de registo. No entanto, poderá incluir erros por 

discriminação inadequada da ingestão alimentar (Block, 1982). Além disso, o 

facto de estudarmos uma população com elevada prevalência de nível 

educacional baixo, poderá ter contribuído para dificuldades no preenchimento 

dos registos, não sendo também possível assegurar a inexistência de 

modificações na alimentação decorrentes da própria necessidade de registar a 
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ingestão ou, ainda, que os alimentos consumidos tenham sido correctamente 

registados. 

Por fim, tal como referido anteriormente, porque os participantes voluntários 

são, geralmente, os mais activos e saudáveis, consideramos que a amostra 

deste estudo constituem, de certo modo, um grupo com uma saúde e aptidão 

média provavelmente mais elevada do que a generalidade da população para o 

mesmo intervalo de idade. Deve portanto, haver cuidado na extrapolação dos 

resultados para a população geral, especialmente para aquelas que não estão 

motivadas ou fisicamente aptas para participar num programa de exercício. 

No entanto e apesar destas limitações, pensamos que tem mais-valias 

importantes. O facto da amostra do presente estudo ter sido constituída por 

elementos do sexo feminino e masculino, constitui-se, no nosso entender, 

como uma mais-valia, sendo que a maioria dos estudos consultados incluíram 

nas amostras apenas participantes do sexo feminino (Engelke et al., 2006; 

Ahola et al., 2009; Khazzani et al., 2009) não permitindo a comparação entre 

sexos.  
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De acordo com os objectivos definidos e com os resultados obtidos no presente 

estudo apresentamos de seguida as principais conclusões: 
 

- Verificou-se, tal como refere a literatura, que as mulheres apresentam níveis 

mais baixos de DMO, sendo que, esta conclusão confirma a primeira hipótese 

apresentada no presente estudo. 

 

- Os idosos do sexo masculino apresentam médias estatisticamente superiores 

aos do sexo feminino no que respeita ao peso, altura, perímetro abdominal, 

massa magra e DMO. No entanto, são as mulheres que apresentam a média 

estatisticamente mais elevada de massa gorda. As referidas conclusões 

confirmam a segunda e a terceira hipótese apresentadas.  

 

- Os idosos fisicamente mais activos no seu quotidiano não apresentam níveis 

de DMO melhores que os menos activos, sendo que, a quarta hipótese 

apresentada não foi confirmada através dos nossos resultados. 

 

- Os participantes mais pesados, mais altos e com maiores quantidades de 

massa muscular foram aqueles que apresentaram valores de DMO dentro dos 

padrões normais tidos como mais saudáveis, confirmando a quinta hipótese. 

 

- Relativamente à associação dos valores de T-score, verificou-se que a idade, 

massa gorda e a massa magra apresentaram efeito estatisticamente 

significativo apenas no sexo feminino. Assim, foram os mais velhos, com menor 

peso e menor massa magra que apresentaram níveis de DMO mais baixos, 

confirmando a sexta hipótese do estudo.   

 

- O maior consumo de vitamina D esteve associado a melhores níveis de DMO 

no sexo feminino, rejeitando a sétima e confirmando a oitava hipótese. 

 

- No sexo feminino a ingestão de AGS aumentou a probabilidade de se 

desenvolver OP, esta conclusão rejeita a oitava hipótese, uma vez que não só 
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os nutrientes apresentados pela hipótese apresentam significado estatístico 

com DMO.  

  

- No sexo masculino, o consumo de vitamina K e de vitamina A apresentaram 

uma associação positiva com a DMO, rejeitando a sétima e confirmando a 

oitava hipótese, uma vez que, só no sexo masculino o consumo de vitamina K 

e A foi significativo.  

 

Após realização deste estudo parece-nos importante tecer as seguintes 

considerações. Em primeiro lugar, e embora o exercício físico, seja entendido 

como uma potencial estratégia de combate aos efeitos deletérios do 

envelhecimento sobre a DMO, paradoxalmente, o reconhecimento do impacto 

induzido pela actividade física habitual não foi, ainda plenamente discutido, 

sendo portanto expressivas as potencialidades para o desenvolvimento de 

investigação neste domínio. No entanto, face aos nossos resultados, a 

actividade física habitual nos escalões etários mais velhos parece não ter um 

papel tão determinante neste quadro clínico, pelo menos na amostra estudada. 

O presente estudo reforçou o já referido pela literatura, que a mulher é o 

principal foco para a prevenção da OP. Assim, os dados do presente estudo 

sugerem que as mulheres idosas são aquelas em maior risco de osteopenia e 

OP, entre as quais, se destacam aquelas com idades mais avançadas, com 

menor peso e menor massa magra.  

Paralelamente, tendo por base os nossos resultados, a ingestão nutricional, 

particularmente no que respeita à vitamina D, parece ser uma mudança de 

comportamento humano de especial importância no combate ao aumento da 

prevalência de OP na população idosa feminina. Assim, podemos sugerir que a 

educação ou reeducação alimentar parece ser importante na assistência à 

mulher pós-menopausica, no sentido de ajudar na prevenção da OP e na 

manutenção de uma vida mais saudável.   

Por último, porque o nosso estudo encerra algumas limitações já atrás 

referenciadas, para futuras investigações seria pertinente a introdução de 

variáveis influenciadoras da DMO como o consumo de tabaco e exposição 
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solar e a avaliação em amostras representativas da população. De igual modo, 

parece-nos que seria útil entender se a perda óssea noutros locais anatómicos 

se comporta da mesma forma como no colo do fémur. Por fim, consideramos 

que um estudo longitudinal com uma amostra mais alargada seria o melhor 

método para compreender a influência do nível de actividade física e de 

diferentes tipos de exercício físico, bem como da ingestão nutricional na 

composição óssea de idosos de ambos os sexos.  
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ANEXO 1 - Carta de consentimento/ Termo de responsabilidade 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Carta de Consentimento/  
Termo de responsabilidade  

 
 

Para a presente investigação, os participantes serão submetidos a uma série de 

procedimentos de avaliação de parâmetros relacionados com a aptidão física e 

a saúde, nomeadamente: 

 

• Avaliação da composição corporal e da densidade mineral óssea; 

• Análises de amostra sanguínea e de células epiteliais; 

• Medidas de Pressão Arterial e Frequência Cardíaca em repouso e em 

exercício; 

• Inquérito sobre estado de saúde percebido; 

• Inquérito sobre hábitos nutricionais; 

• Avaliação do nível de actividade física habitual; 

• Testes de Aptidão física (equilíbrio, força muscular e aptidão 

cardiorespiratória). 

 

Os dados recolhidos na pesquisa terão fins exclusivamente científicos, a 

identidade de cada participante será preservada. Espera-se, que os resultados 

deste estudo forneçam subsídios para o melhor entendimento do papel do 

exercício em algumas variáveis da aptidão física e saúde. Os resultados deste 

estudo estarão à disposição dos participantes mediante a solicitação dos 

mesmos, ao professor responsável. Nos casos onde forem detectadas 

restrições à prática de exercícios de intensidade moderada a vigorosa, serão 

sugeridos: 1) o afastamento provisório do programa de exercício e 2) a procura 

a um fisioterapeuta para tratamento adequado. Os voluntários têm ainda, o 

direito de abandonar a pesquisa, a qualquer momento, caso não se sintam 

satisfeitos.  
 
Estando informado das intenções e dos propósitos desta pesquisa, eu, 

 

Centro de Investigação em Actividade Física, 

Saúde e Lazer 
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declaro que participo voluntariamente nos projectos de doutorado da Dra. 

Flávia Wanderley e Dra. Elisa Marques, do Programa de Doutoramento em 

Actividade Física e Saúde da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, 

com orientação pela Profa. Dra. Joana Carvalho. 

Ainda, ciente de que a realização de actividade física pode acarretar algum 

risco clínico, declaro que me assegurei, previamente, de que não tenho 

quaisquer contra-indicações para a prática da actividade física e aceito todas 

as responsabilidades inerentes à participação no Programa de Actividade 

Física Sénior. 

Pela presente declaração, isento de qualquer responsabilidade a Faculdade de 

Desporto por alguma alteração do meu estado de saúde, decorrente directa ou 

indirectamente do programa de exercícios. 

 
 
Porto, ____ de ____________________ de 2008 

____________________________________________________ 

Assinatura do participante 



A ASSOCIAÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA HABITUAL E DA INGESTÃO NUTRICIONAL COM A DENSIDADE MINERAL ÓSSEA EM 

IDOSOS 

   

V 

, 

ANEXO 2 -  Questionário de recolha de dados 

sociodemográficos (excerto) 

 

Ex.mo Senhor: 

A presente investigação terá a responsabilidade científica do Centro de Investigação em 

Actividade Física, Saúde e Lazer da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, servirá para 

determinar os Efeitos do exercício na prevenção da osteoporose e q uedas. 

Sendo um estudo da máxima importância, gostaríamos de contar com a sua colaboração. Neste 

sentido, solicitamos o preenchimento do questionário em anexo. 

Os resultados obtidos neste estudo serão confidenciais  e nessa medida, apenas e só, poderão 

ser utilizados pela equipa de investigação para a realização do trabalho referido. 

Gratos pela sua colaboração e compreensão subscrevemo-nos atenciosamente 

Os responsáveis do projecto    

  

 

Dra. Elisa Marques  Profa. Dra. Joana Carvalho Prof. Dr. Jorge Mota 

 

Instruções de preenchimento do questionário: 

Preencha, por favor, os campos em letras maiúsculas  com uma letra por �, 

deixando um � entre cada palavra. Por exemplo:  

 

Nome                  
                

 

Qual o seu peso actual ?       
     

 

 

Assinale cada � com uma X. Por exemplo: 

 

 

Preencha 
assim: 

 

  

Não preencha 
assim:  

 Se se enganar risque 
completamente a opção 
incorrecta e escolha a opção 
correcta  

 

Os dados recolhidos serão processados automaticamen te e destinam-se à realização 
deste estudo, sendo mantido o anonimato. No caso de  não pretender novo contacto para 

eventuais esclarecimentos ou futuros estudos assina le aqui, por favor �  

 

Nome  
                                
                                

 
 

 M A R I A  J O S É  S I L V A 

                

 

  5 4 5 0 
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e-mail 
                                
                                

 
 

Morada                                
                                

 

               Concelho                  
                               

 

Código Postal      -    Telefone ou Telemóvel           
                

 

Data de Nascimento  D D / M M / 1 9   Idade   Anos      
            

 

Profissão                               

 

Nível de escolaridade 
 

 � 1º ciclo do ensino 
básico (1- 4 anos)  

� 
2º ciclo do ensino 
básico (5- 6 anos)  

� 3º ciclo do Ensino 
básico (7- 9 anos)  

 

 � 
Ensino secundário 

(10- 12 anos)  � 
Ensino superior 
(mais de 12 anos)   

 

 

Rendimento mensal  � <750 €  � 750 - 1499 €  � 1500 - 2999 €  � >3000 € 

 

 

 

Estado civil 
 � Solteira  

 � 
Casada/ 

União de facto  
 � Divorciada/ 

Separada  
 � Viúva  
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ANEXO 3 – Questionário de recolha de dados sociodemográficos 
para mulheres pós-menopáusicas (excerto)  

.  

Ex.ma Senhora: 

A presente investigação terá a responsabilidade científica do Centro de Investigação em 

Actividade Física, Saúde e Lazer da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, servirá para 

determinar os Efeitos do exercício na prevenção da osteoporose e q uedas – Estudo em mulheres 

pós-menopáusicas. 

Sendo um estudo da máxima importância, gostaríamos de contar com a sua colaboração. Neste 

sentido, solicitamos o preenchimento do questionário em anexo. 

Os resultados obtidos neste estudo serão confidenciais  e nessa medida, apenas e só, poderão 

ser utilizados pela equipa de investigação para a realização do trabalho referido. 

Gratos pela sua colaboração e compreensão subscrevemo-nos atenciosamente 
Os responsáveis do projecto    

  

 
Dra. Elisa Marques  Profa. Dra. Joana Carvalho Prof. Dr. Jorge Mota 

_______________________________________________________________________________________________
________________ 

 

Instruções de preenchimento do questionário: 

Preencha, por favor, os campos em letras maiúsculas  com uma letra por �, 

deixando um � entre cada palavra. Por exemplo:  

 

Nome                  
                

 

Qual o seu peso actual ?       
     

 

 

Assinale cada � com uma X. Por exemplo: 

 

 

Preencha 
assim: 

 

  

Não preencha 
assim:  

 Se se enganar risque 
completamente a opção 
incorrecta e escolha a opção 
correcta  

 

Os dados recolhidos serão processados automaticamen te e destinam-se à realização 
deste estudo, sendo mantido o anonimato. No caso de  não pretender novo contacto para 

eventuais esclarecimentos ou futuros estudos assina le aqui, por favor �  

 

Nome                                  
                                

 

e-mail                                 
                                

 M A R I A  J O S É  S I L V A 

                

 

  5 4 5 0 
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Morada                                 
                                

 

               
Concelho  

                
                               

 

Código Postal  
    -    Telefone ou Telemóvel  

         
                

 

Data de Nascimento  D D / M M / 1 9   Idade   Anos      
            

 

Profissão 
                              
                              

 

Nível de escolaridade 
 

 
� 

1º ciclo do ensino 
básico (1- 4 anos)  

� 
2º ciclo do ensino 
básico (5- 6 anos)  �

3º ciclo do Ensino 
básico (7- 9 anos)  

 

 
� 

Ensino secundário 
(10- 12 anos)  � 

Ensino superior 
(mais de 12 anos)   

 

 

Rendimento mensal  � <750 €  � 750 - 1499 €  � 1500 - 2999 €  � >3000 € 

 

 

 

Estado civil 
 
� Solteira  

 
� 

Casada/ 
União de facto  

 �
Divorciada/ 
Separada  

 
� Viúva  
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ANEXO 4 – Registo de colocação de acelerómetro 

 

Diário 

O aparelho que vai usar a partir de agora é um monitor de 

actividade. Pretende medir a quantidade de movimento que vai 

efectuar ao longo do dia. Deve por isso usá-lo durante todo o dia, 

colocando-o à cintura logo pela manhã e retirando-o quando se 

for deitar. Tem que ser colocado sempre no mesmo lado da 

cintura e sempre na mesma posição. Enquanto usar o aparelho 

deve fazer tudo o que costuma fazer habitualmente. Este 

aparelho não é à prova de água, por isso quando for tomar 

banho, ou nadar, não o pode usar. Registar sempre, todos os 

dias, a hora a que o retirou e o colocou. 
 

Nome: _______________________________________ Código: 

______________ 

Data de início:_________ Hora:________ Data do fim:___________ 

Hora:______ 
 

Dia da 

semana 

Ao 

levantar 

Antes de ir 

dormir 

Só se realizou uma actividade 

aquática (nadar, tomar banho) 

Hora a que 

colocou 

Hora a 

que 

retirou 

Hora a que 

retirou 

(antes da 

actividade) 

Hora a que 

colocou (depois da 

actividade) 

2ª Feira     

3ª Feira     

4ª Feira     

5ª Feira     

6ª Feira     
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Sábado     

Domingo     

Obrigado pela colaboração! 
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ANEXO 5 – Registos alimentares 

 
 
 

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO  
DIÁRIO ALIMENTAR DE 4 DIAS 

 
Por favor anote tudo o que comer ou beber durante 4 dias. Faça descrições 
pormenorizadas de alimentos e bebidas como, por exemplo, tipo de pão (trigo, 
mistura, integral, etc.) ou tipo de leite (magro, meio-gordo ou gordo). Mencione 
também o tipo de confecção culinária como, por exemplo, carne de vaca 
guisada, ovos estrelados, costeleta de porco frita em margarina, etc. 
Quando comer fora de casa, por favor anote tudo o que comer ou beber, 
imediatamente após o consumo. Não se esqueça de apontar tudo o que for 
comido ou bebido no intervalo das refeições como, por exemplo, cachorros, 
bolachas, café, açúcar, etc. 
 
Como fazer o registo : 
Inicie o registo com a página correspondente a esse dia (existem 2 páginas 
para cada dia); por favor assegure-se que preencheu as partes 
correspondentes a: HORA, LOCAL, ALIMENTOS E BEBIDAS CONSUMIDOS, 
TAMANHO DAS PORÇÕES. 
 
Quanto às quantidades e aos tamanhos das porções : 
Mencione o tamanho dos alimentos e a quantidade das bebidas. Para tal, use 
medidas caseiras como, por exemplo, 1 colher de chá de manteiga, 9 colheres 
de sopa cheias de arroz, 3 conchas de massa, 1 tigela de sopa, 1/2 chávena 
almoçadeira de leite (ou 1/2 chávena de chá, se for mais pequena), 1 copo de 
cerveja, etc. Seguem-se alguns exemplos: 
 
 Bebidas 
 Use copos ou chávenas e refira o tipo como, por exemplo, chávena 
almoçadeira, de chá ou de café. Quando misturar leite com café, mencione as 
quantidades de cada uma das bebidas (por exemplo, 1/4 de chávena 
almoçadeira com leite magro e o restante com café). 
 
 Sopas 
 Use tigelas (semelhantes à da cantina), número de conchas ou pratos 
(cheio, meio prato). 
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 Molhos 
 Para cada molho (de fritos, guisados, maionese, etc.) use colheres de 
sopa ou de chá. 
 
 Carne, pescado, aves e pizza  
 Indique as quantidades consumidas especificando os alimentos e 
classificando as porções em pequenas, médias, grandes, fatias, unidades, 
cubos de carne, latas (de atum, por exemplo), ou medidas caseiras (colheres 
de sopa, chávena almoçadeira, etc.). 
 
 Hortaliças e legumes  
 Use rodelas (por exemplo, tomate, cebola, pepino), parte do prato (meio 
prato, um quarto de prato) ou chávenas almoçadeiras (meia chávena de alface, 
por exemplo). 
 
 Arroz, massa, feijão, ervilhas ou grão 
 Indique o número de colheres de sopa. 
 
 Batatas 
 Se forem cozidas, indique o número de batatas do tamanho de um ovo; 
em puré, diga o número de colheres de sopa. Se forem fritas, indique a que 
parte do prato corresponde (meio prato, um quarto de prato); em pacote, diga 
se é pequeno, médio ou grande. 
 
 Óleos, manteiga e margarina  
 Use colheres de sopa ou de chá 
 
 Açúcar, cacau, chocolate, mel  
 Use pacotes de açúcar ou colheres de chá 
 
 Pão, pastelaria e doces 
 Use o número de pães ou fatias e mencione o tipo de pão se não for 
corrente (de trigo). 
 Bolos: 1 unidade ou 1 fatia 
 
 Fruta 
 Refira o nome da fruta e indique o número de porções médias; se forem 

uvas, a unidade é 1 cacho. 

 

NOTA: Se tiver balança ou conhecer o peso do alimento pode referi-lo. 



A ASSOCIAÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA HABITUAL E DA INGESTÃO NUTRICIONAL COM A DENSIDADE MINERAL ÓSSEA EM 

IDOSOS 

   

XIII 

Nome ________________________________________ 
Dia da semana:  

 
 

Horas  Local  Alimento  Quantidade  
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Dia da semana:  
 

 

 

Horas  Local  Alimento   Quantidade  
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Dia da semana:  
 

 
 

Horas  Local  Alimento   Quantidade  
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Dia da semana:  
 

 

 

Horas  Local  Alimento   Quantidade  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


