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RESUMO 

 

                 Daher RCS. Saúde óssea e ingestão de nutrientes entre adultos e idosos 

assistidos pelo Programa Médico de Família do município de Niterói – Rio de Janeiro, 

Brasil. 2015. Projeto de dissertação de Mestrado em Saúde Coletiva, Instituto de Saúde 

Coletiva, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2015. 

Introdução: A saúde óssea pode ser afetada por um conjunto de alterações metabólicas 

que predispõem ao maior surgimento de osteopenia e osteoporose e por consequência o 

maior risco de fraturas. A ingestão de nutrientes, como proteína, cálcio, fósforo, ácido 

fólico, vitaminas D e do complexo B pode exercer papel fundamental na manutenção da 

saúde óssea, participando da prevenção e tratamento de agravos relacionados ao 

prejuízo ósseo.  Objetivo: Avaliar associação entre a ingestão de nutrientes e densidade 

mineral óssea entre adultos e idosos assistidos pelo Programa Médico de Família (PMF) 

do Município de Niterói – Rio de Janeiro, Brasil. Métodos: Estudo observacional 

transversal com indivíduos atendidos pelo PMF de Niterói. Um total 414 (63% 

mulheres) participaram da investigação. A saúde óssea foi avaliada pela DMO total do 

corpo, estimada por meio da técnica padrão-ouro DXA e classificada segundo a 

recomendação da Organização Mundial da Saúde. O consumo alimentar e a ingestão de 

nutrientes foram estimados pelo Questionário de Frequência Alimentar (QFA) 

semiquantitativo validado para adultos do Rio de Janeiro. Foram testadas possíveis 

variáveis de confusão: idade, raça, renda, escolaridade, obesidade, menopausa, 

tabagismo, uso de bebida alcoólica, atividade física, índice de massa magra, índice de 

massa gorda e circunferência de cintura. Foi proposto um modelo teórico hierarquizado, 

no qual o nível mais proximal foi caracterizado pela ingestão de nutrientes. Verificou-se 

a associação de cada variável presente em cada bloco com a DMO total do corpo e 

segundo componentes corporais por meio de regressão linear simples e regressão linear 

múltipla stepwise. Analisou-se a associação da ingestão de nutrientes independente de 

potenciais fatores de confusão presentes nos demais blocos hierárquicos. Estimaram-se 

modelos específicos segundo o sexo. Resultados: As prevalências de osteopenia e 

osteoporose em mulheres na pós-menopausa foi de 47% e 8%, e nos homens acima de 

50 anos de idade foi de 34% e 7%, respectivamente. Das mulheres não menopausadas e 

dos homens com 50 anos ou mais de idade, 23% e 35%, respectivamente, apresentaram 

baixa massa óssea para idade. No modelo final, a DMO total do corpo foi associada 

com a raça, circunferência de cintura, índice de massa magra, idade e menopausa 
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(p<0,01) entre as mulheres, não sendo verificada associação da DMO com nenhum 

nutriente investigado. Entre homens, a DMO total do corpo foi associada com a raça, 

tabagismo, atividade física, índice de massa magra, idade, ácido fólico (p<0,01) e 

vitamina B6 (p=0,04). Resultados similares de associação foram observados quando se 

considerou a DMO da coluna lombar e do fêmur. Conclusão: Somente entre os homens, 

a ingestão de vitamina B6 e ácido fólico apresentou um papel importante na saúde 

óssea, enquanto que entre as mulheres não foi verificado um papel da ingestão de 

nutrientes com a DMO, sendo possivelmente as mudanças hormonais causadas pela 

menopausa os principais aspectos de alterações na DMO no sexo feminino.  

Palavras chave: Nutrientes; Dieta; Densidade Óssea; Adulto; Idoso 
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ABSTRACT 

 

                 Daher RCS. Bone health and nutrient intake among adults and elderly 

assisted by Family Doctor Program in Municipality of Niterói - Rio de Janeiro, Brazil. 

2015. Dissertation Project of Master in Public Health, Institute of Public Health, 

Fluminense Federal University, Niterói, 2015. 

   Introduction: Bone health can be affected by a series of metabolic changes that 

predispose to greater appearance of osteopenia and osteoporosis and therefore the 

increased risk of fractures. The nutrients intake such as protein, calcium, phosphorus, 

folic acid, vitamins D and B complex may play a key role in bone health maintenance, 

participating in the prevention and treatment of diseases related to bone loss. Objective: 

To evaluate the association between nutrient intake and bone mineral density in adults 

and elderly assisted by Family Health Program (PMF) in the city of Niterói - Rio de 

Janeiro, Brazil. Methods: Cross-sectional observational study of patients seen by Niterói 

PMF. A total 414 (63% women) participated in the investigation. Bone health was 

assessed by total BMD of the body, estimated by the gold standard DXA and classified 

according to the recommendation of the World Health Organization technique. Food 

consumption and nutrient intake were estimated by the Food Frequency Questionnaire 

(FFQ) semiquantitative validated for adults in Rio de Janeiro. Were tested potential 

confounders: age, race, income, education, obesity, menopause, smoking, alcohol use, 

physical activity, lean body mass index, fat mass index and waist circumference. A 

hierarchical theoretical model, where the most proximal level was characterized by 

nutrient intake was proposed. It was the combination of each of the variables in each 

block to the total body BMD and second body components using simple linear 

regression and multiple linear stepwise regression. We analyzed the association of 

independent nutrient intake of potential confounding factors present in other 

hierarchical blocks. Were estimated specific models according to sex. Results: The 

prevalence of osteopenia and osteoporosis in women after menopause was 47% and 8%, 

and in men above 50 years of age was 34% and 7%, respectively. Women not 

menopausal and men aged 50 or older, 23% and 35%, respectively, had low bone mass 

for age. In the final model, total body BMD was associated with race, waist 

circumference, fat-free mass index, age and menopause (p <0.01) among women, not 

being verified association of BMD with no nutrient investigated. Among men, the total 
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body BMD was associated with race, smoking, physical activity, lean body mass index, 

age, folic acid (p <0.01) and vitamin B6 (p = 0.04). Similar results were observed 

association when considering BMD of the lumbar spine and femur. Conclusion: Only 

among men, intake of vitamin B6 and folic acid had an important role in bone health, 

while among women has not been a role of nutrient intake with BMD, and possibly 

hormonal changes caused by menopause the main aspects of changes in BMD in 

women.              

Keywords: Nutrients; Diet; Bone Density; Adult; Aged  
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1. INTRODUÇÃO 

           A saúde óssea está relacionada com um conjunto de fatores que levam a 

manutenção da massa óssea ao longo da vida. O osso durante toda a vida se encontra em 

constante renovação que envolve processos como a remoção da matriz calcificada e a 

sua substituição por um novo tecido ósseo, processo este conhecido como remodelação 

óssea. Nos adultos esses fenômenos de reabsorção e depósito acarretam constantes 

mudanças na estrutura óssea, pois a cada semana são reciclados 5% da massa óssea 

(NETO et al., 2002). Quando por algum motivo esses processos se encontram em 

desequilíbrio a saúde óssea é prejudicada, podendo o indivíduo desenvolver osteopenia, 

perda leve de massa óssea, ou ainda, osteoporose, perda severa da mesma. Independente 

da gravidade da perda, esta é caracterizada pela baixa densidade mineral óssea e pela 

degeneração da microarquitetura óssea que aumentam a fragilidade do osso e o risco de 

fraturas. Indivíduos com mais idade e mulheres na pós-menopausa são os grupos mais 

vulneráveis aos prejuízos ósseos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2003).  

         A osteoporose é um problema importante de saúde pública em sociedades 

desenvolvidas e emergentes considerando o predomínio de idosos na população.  Trata-

se de uma doença assintomática que geralmente é descoberta em idades mais avançadas 

em decorrência de fraturas ocorridas entre os idosos. Além disso, essa doença representa 

um alto custo relacionado ao tratamento clínico-cirúrgico relacionado às fraturas. 

(BRANDÃO et al., 2013).  

         Segundo Johnell & Kanis (2006) aproximadamente nove milhões de fraturas 

osteporóticas ocorrem por ano no mundo, sendo 1,6 milhão de fraturas no quadril, 1,7 

milhão na extremidade distal do antebraço e 1,4 milhão em vértebras, nos quais 35% 

dessas fraturas ocorreram na Europa. No Brasil, um estudo com amostra representativa 

da população brasileira encontrou prevalência de fraturas por baixo impacto de 15% em 

mulheres e 13% em homens, ambos acima de 40 anos de idade, sendo as mulheres que 

apresentaram fraturas significativamente mais velhas do que as que não apresentaram 

(PINHEIRO et al., 2010). Um estudo realizado em São Paulo detectou prevalência de 

osteoporose de 14,7% na coluna lombar e de 3,8% no fêmur em mulheres pós-

menopausadas (COSTA-PAIVA et al., 2003). 



 

 

 

15 

          O modelamento e remodelamento de ossos são regulados principalmente pela 

interação entre fatores genéticos, influências bioquímicas e hábitos de vida que podem 

interferir no comportamento de células ósseas e nos fatores reguladores envolvidos no 

crescimento e manutenção do tecido ósseo. Entre os fatores comportamentais 

relacionados ao estilo de vida, a alimentação pode interferir nos processos envolvidos 

na manutenção óssea e ajudar na prevenção de doenças ósseas como a osteoporose 

(MOSCHONIS et al., 2010). 

        A nutrição está entre um dos fatores modificáveis que influencia o risco de 

desenvolver osteoporose e fraturas ósseas. Os micronutrientes, em especial cálcio, 

vitaminas D, do complexo B e proteínas tem se mostrado importantes no 

desenvolvimento ósseo. Essa relação entre nutrição e densidade mineral óssea (DMO) é 

de extrema complexidade, uma vez que não conseguimos analisar cada fator alimentar 

separadamente e pelo fato dos nutrientes apresentarem interações entre si (NEW & 

BONJOUR, 2003). Alguns estudos de intervenção com produtos lácteos ricos em 

vitamina D e cálcio observaram um aumento significativo na densidade mineral óssea 

dos indivíduos (MOSCHONIS et al., 2010; MANIOS et al., 2007; HEANEY et al., 

1999). Já outros estudos semelhantes não encontraram nenhuma relação com os 

nutrientes avaliados (SOLOMON et al., 2006; WONG et al., 2004; JACKSON et al., 

2006).  

         Considerando a ausência de um consenso na literatura sobre a participação da 

ingestão de nutrientes na saúde óssea, o objetivo do presente estudo é avaliar a 

associação da ingestão de nutrientes e densidade mineral óssea entre adultos e idosos 

assistidos pelo PMF de Niterói – Rio de Janeiro, Brasil.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

           2.1 Saúde óssea 

A saúde óssea depende do mecanismo dinâmico de manutenção de massa óssea 

que envolve principalmente dois componentes ósseos: o cortical e o trabecular. O 

componente cortical é formado e desenvolvido primariamente e cresce 

longitudinalmente dando origem aos ossos longos, por exemplo, o osso do fêmur; 

enquanto o componente trabecular corresponde às extremidades do osso, como a cabeça 

do fêmur. Como a porção cortical é a primeira a ser formada pelo organismo, conforme 

o indivíduo cresce há constantemente uma troca de massa óssea, denominada por alguns 

autores de remodelação óssea. Esse processo ocorre por meio da ação dos osteoclastos, 

células responsáveis pela dissolução mineral óssea e catabolismo dos componentes da 

matriz óssea e dos osteoblastos, células que sintetizam e participam da mineralização 

óssea primária e secundária (CUKIER, 2006). A função principal dos osteoclastos é 

retirar o cálcio da matriz óssea quando esse se encontra em níveis baixos no sangue, 

processo este provocado pelo paratormônio, que mobiliza cálcio através da reabsorção 

do osso, o que pode acarretar a formação de cavidades no tecido ósseo. Com isso, se 

reconhece a importância do papel dos osteoblastos na reposição óssea. A saúde óssea é 

determinada pelo equilíbrio dinâmico entre os osteoblastos e os osteoclastos (SANTOS 

et al., 2011). Quando este mecanismo entra em desequilíbrio pode haver maior 

degradação de células ósseas em comparação a sua reposição levando progressivamente 

a perda de massa óssea (ASSIS, 2004). Vale dizer que esse processo de perda e 

reposição óssea não ocorre somente no início da vida, mas sim também durante a fase 

adulta e mesmo idosa. Diversos fatores podem potencializar o desequilíbrio entre as 

funções de perda e reposição óssea causando prejuízos importantes à saúde óssea.  

As principais doenças que ocorrem em consequência da perda significativa de 

massa óssea são a osteopenia e a osteoporose. Ambas são classificadas de acordo com a 

densidade mineral óssea (DMO) que corresponde à quantidade de massa óssea total 

(conteúdo mineral ósseo) por área do osso. A perda leve e gradual da DMO é 

caracterizada por osteopenia e a perda mais severa é caracterizada por osteoporose. A 

perda da massa óssea ocorre de maneira silenciosa e assintomática, podendo ter início 

em idades precoces, dificultando assim o seu diagnóstico. Muitas vezes a osteoporose 

somente é identificada após uma primeira fratura (PLAWECKI & NOVAKOFSKI, 

2010).  
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O padrão ouro para mensurar a densidade mineral óssea é a técnica do DXA 

(absorciometria de dupla energia de raios-X), no qual a massa corporal é dividida em 

quatro componentes: conteúdo mineral ósseo total, conteúdo mineral ósseo por área do 

osso (DMO), tecido macio livre de minerais e gordura. A DMO pode ser aferida para o 

total de corpo e de acordo com sítios ósseos, dentre eles: fêmur, coluna lombar, braço, 

entre outros (EIS & SOUZA, 2001). A medida do DXA é definida como a quantidade 

de radiação absorvida pelo corpo ou segmento desejado, calculado pela diferença entre 

a energia emitida pela fonte de radiação e a sensibilizada pelo detector de energia 

(ALBANESE et al., 2003). O processo pelo qual o DXA diferencia os tecidos corporais 

se dá por meio da transposição dos fótons de energia pelos tecidos ósseos e moles de 

cada indivíduo, até atingir a outra extremidade, onde se localiza o detector. Tal processo 

baseia-se na diferente atenuação dos raios-X entre os tecidos ósseos e moles. A partir da 

diferenciação de atenuação dos tecidos, é formada uma imagem dos contornos do corpo 

e dos tecidos. Em seguida, um software, que apresenta variações de acordo com o 

fabricante, quantifica e localiza os diferentes componentes corporais (DIESSEL et al., 

2000).  

Martins et al. (2013) observaram que desde o início da utilização da 

densitometria óssea, diversos sítios do esqueleto têm sido usados para a mensuração da 

massa óssea, mas que a partir da década de 1990 as áreas mais utilizadas foram as 

medidas aferidas na coluna lombar e colo femoral, pois alguns achados mostram que o 

carácter sindrômico da osteoporose se manifesta de forma diferente na extremidade 

proximal do fêmur e na coluna lombar, e que, portanto deve-se analisar ambas as 

regiões para um correto diagnóstico (MARONE et al., 1989; MAZZES et al., 1988).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) padronizou medidas de DMO, 

baseados em T escores, para diagnosticar a presença ou ausência de osteopenia e 

osteoporose em mulheres e homens. A DMO é classificada pelo T escore, que 

corresponde à razão da diferença entre a DMO média de jovens saudáveis e a DMO do 

indivíduo examinado pelo desvio padrão (DP) da DMO média de jovens saudáveis 

(OMS, 1994; OMS, 2004; OMS, 2007) conforme fórmula abaixo: 

T Escore = DMO medida – média de DMO de adultos jovens 

                 ---------------------------------------------------------- 

               Desvio padrão de adultos jovens 
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 A população de referência utilizada pela OMS para estabelecer os pontos de 

corte de T escore é a população americana, com idades variando de 20 a 35 anos, já que 

nesta fase as pessoas obtêm seus valores máximos de DMO, ou seja, atingem o pico de 

massa óssea (OMS, 2007). No Brasil, não existe informação nacional de DMO dos 

indivíduos que permita estabelecer um ponto de corte específico para população 

brasileira. O T escore não deve ser confundido com o Z escore. Este último mede a 

distância, em unidades de desvio padrão, do valor de DMO de um indivíduo em relação 

à média de DMO de uma população que tenha sua mesma idade (OMS, 1994). 

Colocando em uma fórmula temos: 

Z Escore = DMO medida – média de DMO de indivíduos da mesma idade 

                 ---------------------------------------------------------- 

               Desvio padrão de indivíduos da mesma idade 

  

Segundo a OMS, valores de T escore iguais ou maiores a -1,0 DP representam a 

faixa de normalidade, enquanto valores entre -1,0 e -2,4 DP são classificados como 

osteopenia e valores iguais ou menores a -2,5 DP, osteoporose (OMS, 1994). Segundo 

as recomendações mais recentes da OMS só existe diagnóstico de osteoporose para 

homens na faixa etária de 50 anos ou mais de idade e mulheres menopausadas, sendo 

preferencialmente considerado a DMO do colo do fêmur e a coluna lombar (L1-L4) 

para fins de diagnóstico (OMS, 2004; OMS, 2007). Para homens em outras faixas 

etárias e mulheres que não estão na fase da menopausa, valores de T escore menor que -

1,0 se referem ao diagnóstico de “baixa massa óssea para idade”, sem diagnóstico de 

osteopenia e osteoporose. 

A Fundação Americana de Osteoporose (National Osteoporosis Foundation, 

2010) define a osteoporose como uma doença esquelética sistêmica caracterizada por 

baixa de massa óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, com 

consequente aumento na fragilidade óssea e susceptibilidade à fratura, sendo 

considerado um problema de saúde global. Estimou-se que até o ano 2010, 52 milhões 

de pessoas sofriam de osteoporose ou osteopenia no mundo, e que depois dos 50 anos 

de idade, 1 em cada 2 mulheres e 1 em cada 4 homens vão ter uma fratura relacionada à 

osteoporose. A população idosa é mais vulnerável a lesões ósseas causadas pela 

osteoporose, pois esses indivíduos apresentam maior chance de se fraturar por baixa 
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atividade física, cognição e visão diminuída, armadilhas ambientais, diminuição 

sensorial e enfraquecimento e instabilidade muscular (COSTA-PAIVA et al., 2003). 

Bandeira et al. (2000) afirmam que a densidade mineral óssea cresce durante a 

infância até ser atingido o pico em torno de 18 aos 20 anos de idade, quando se 

estabiliza, e posteriormente, diminui progressivamente em ambos os sexos a partir dos 

35 a 40 anos, com um declínio maior na mulher após a menopausa, como mostra a 

Figura 1. Antes da puberdade a massa óssea é adquirida em níveis similares em meninos 

e meninas, no entanto, passado este período, os homens tendem a levar vantagem (NIH, 

2001). 

 

Figura 1: Distribuição de massa óssea, de acordo com a faixa etária e o risco de 

fratura. Fonte: Extraído de BANDEIRA et al., 2000. 

A osteoporose é também conhecida como “epidemia silenciosa”, de acordo com 

a Organização Mundial de Saúde (OMS) é considerada um problema de saúde pública 

mundial, estando atrás apenas das doenças cardiovasculares (International Osteoporosis 

Foundation, 2004). Isto acarreta alta incidência de fraturas, especialmente de quadril, 

podendo levar ao aumento considerável de mortalidade, uma vez que a fratura pode 

comprometer a mobilidade dos indivíduos acometidos, diminuindo também sua 

qualidade de vida e podendo gerar outras doenças secundárias, como pneumonias e 

infecções (GENNARI, 2001). Em uma pesquisa realizada com 153 pacientes idosos de 

Minas Gerais, 25% deles morreram em menos de um ano após sofrerem fratura do 
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fêmur, 13,7% ficaram totalmente dependentes depois de operados, e outros 19,6% 

ficaram parcialmente dependentes (CUNHA & VEADO, 2006). 

           Arndt et al. (2011) sugerem que existem dois componentes responsáveis pela 

resistência óssea: a densidade e a qualidade óssea. Esses componentes começam a 

declinar no sexo feminino após a menopausa, devido à redução do hormônio estrogênio, 

no qual algumas mulheres passam a perder massa óssea acima de 1% ao ano, sendo que 

algumas chegam a perder 5% no mesmo período. Essa perda é caracterizada pela 

osteoporose pós-menopausa (RUSSO, 2001). A maior incidência da fratura de quadril 

entre as mulheres quando comparadas aos homens se deve ao papel significativo do 

estrogênio no processo de declínio de massa óssea (HEANEY et al., 2012).  

A estimativa é que as mulheres entre 30 e 40 anos após a menopausa tenham 

perdido 35% do osso cortical e 50% do osso trabecular. Como a osteoporose é uma 

doença com amplo período de latência, grande parte dos casos só é evidente quando 

ocorre uma manifestação clínica que geralmente é caracterizada pela fratura 

(FERNANDES et al., 2010). Além disso, as doenças ósseas apresentam uma alta taxa 

de morbidade e mortalidade entre idosos que compromete a qualidade de vida e 

dependência nesta faixa etária (NAVEGA & OISHI, 2007). De acordo com o Ministério 

da Saúde, a cada ano, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem gastos crescentes com trata-

mentos de fraturas em pessoas idosas. Em 2009, foram aproximadamente R$57 milhões 

com internações (até outubro), sendo quase 21 mil internações registradas entre 

mulheres e R$24 milhões com medicamentos para tratamento da osteoporose. Em 2006, 

foram R$49 milhões e R$20 milhões, respectivamente (BOLETIM BRASILEIRO DE 

AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE, 2013).  

A idade é um dos fatores que acentua a chance do desenvolvimento da 

osteoporose, uma vez que os idosos são mais susceptíveis às modificações anatômicas 

na coluna vertebral, que causam redução na estatura, aproximadamente 1 a 3 cm a cada 

década. Além disso, indivíduos com mais de 50 anos de idade são mais vulneráveis a 

atrofia óssea, causada pela perda de massa óssea, como também a diminuição lenta e 

progressiva da massa muscular, ambas as alterações relacionadas ao sistema 

osteomuscular que geram a piora do equilíbrio corporal do idoso, reduzindo a amplitude 

dos movimentos e modificando a marcha, aumentando assim o risco de fraturas 

(CHENG et al., 2012). Além da idade, as mulheres são mais predispostas a ter 

osteoporose. Uma das explicações para esse fato seria que em homens o aumento da 
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massa óssea ocorre aproximadamente dois anos antes em comparação as mulheres, 

como também entre homens a massa óssea pode continuar aumentando um pouco mais 

mesmo após o fechamento epifisário, fazendo com que permaneçam em um período de 

maior de ganho de massa óssea, resultando em um maior aumento do tamanho do osso e 

da espessura cortical (RIZZOLI et al., 2001). Outra explicação seria que as mulheres 

sofrem modificações hormonais na menopausa, a principal delas seria a diminuição dos 

níveis dos hormônios estrogênios, que por consequência causaria a diminuição da 

atividade osteoblástica, diminuindo assim, a deposição de cálcio e fosfato na matriz 

óssea (MALAIRUNGSAKUL & WIWATANADATE, 2013). Segundo os dados da 

pesquisa americana de base populacional sobre saúde e nutrição realizada entre 2005 e 

2008 (NHANES), as prevalências da osteoporose e osteopenia por idade entre as faixas 

etárias de 50-59 anos e 80 anos ou mais, variaram nos homens de 3% a 10% e 32% a 

60%, respectivamente e nas mulheres variaram de 7% a 35% e 54% a 67%, 

respectivamente (LOOKER et al., 2012). Estudo realizado entre chineses verificou a 

prevalência de osteoporose nas mesmas faixas etárias e mostrou que em homens essa 

prevalência aumentou de 7% (50-59 anos de idade) para 58% (80 anos de idade ou 

mais) e em mulheres aumentou de 7% para 76% (MENGMENG et al., 2012). Os 

resultados de ambos os estudos apontam para uma perda de massa óssea gradual 

conforme o aumento da idade, principalmente no sexo feminino.  

Variáveis socioeconômicas como renda e escolaridade também tem sido 

associadas com DMO, pois esses fatores quando baixos causam o estresse nos 

indivíduos, fazendo com que estes liberem maior quantidade de hormônios 

corticosteroides através do eixo hipotálamo-hipófise-suprarrenal, que por sua vez 

influencia negativamente nos sistemas fisiológicos, tais como o sistema nervoso 

simpático, sistema inflamatório e sistema de regulação da glicemia (GANESAN et al., 

2005; MILLER et al., 2009). Por sua vez, essa desregulação dos sistemas dos indivíduos 

de baixo nível socioeconômico tem sido relacionada com baixa DMO (SEEMAN et al., 

2010). Um estudo longitudinal de saúde americano encontrou que conforme aumentava 

a renda dos indivíduos aumentava em 0.011 g/cm² (P = 0.009) a DMO da coluna 

lombar, e quanto maior a educação aumentava em 0.047 g/cm2 (P = 0.002) a DMO da 

coluna lombar (CRANDALL et al., 2012). Em um estudo espanhol com mulheres na 

pós-menopausa também encontrou-se maior DMO da coluna lombar nas mulheres com 

maior renda (NAVARRO et al., 2009). 
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Além do contexto social relacionado à raça, a cor de pele parece ser um 

importante fator que influencia a incidência de osteoporose (CAULEY, 2011). Os 

indivíduos negros apresentam maior densidade óssea volumétrica do que os indivíduos 

brancos, pois as trabéculas parecem ser mais espessas em negros, aumentando a 

reposição de massa óssea. Adicionalmente, negros parecem ter o comprimento dos 

eixos dos ossos longos mais curtos do que brancos (STERLING, 2010). Segundo dados 

do NHANES, as prevalências de osteoporose e osteopenia para homens brancos foram 

de 4% e 39%, respectivamente, enquanto para negros foi de quase 0% e 24%, 

respectivamente. Nas mulheres brancas as prevalências de osteoporose e osteopenia 

foram de 15% e 62%, respectivamente, enquanto em negras foram de 9% e 44%, 

respectivamente (LOOKER et al., 2012). Observa-se assim que houve uma maior 

prevalência de doenças relacionadas à DMO diminuída nos indivíduos de cor branca e 

que essa diferença foi ainda mais pronunciada entre as mulheres.   

Aspectos comportamentais têm sido associados com a DMO, principalmente o 

tabagismo e o consumo de bebida alcoólica. O abuso crônico do álcool está associado 

com a diminuição da DMO pela diminuição na função e no número dos osteoblastos 

(KLEIN et al., 1996). Em contraste, consumo moderado de álcool está associado com 

aumento da DMO (BERG et al., 2008). Estudo de intervenção verificou que entre 40 

mulheres americanas na pós-menopausa que tinham o hábito de consumir bebidas 

alcoólicas, a interrupção do consumo por 14 dias levou ao aumento significativo 

(p<0,02) de marcadores de remodelação óssea, como osteocalcina e do telopeptídeo C-

terminal (CTX). Os autores sugerem que o consumo moderado de álcool pode retardar a 

perda óssea em mulheres na pós-menopausa por aumentar fatores responsáveis pela 

remodelação óssea (MARRONE et al., 2012). Um estudo de coorte finlandês de base 

populacional também encontrou associação positiva entre o uso bebida alcoólica e a 

DMO da coluna lombar e do colo do fêmur em mulheres na pós-menopausa (SOMMER 

et al., 2012). Já um estudo australiano com 534 homens idosos, mostrou uma relação 

inversamente proporcional entre o consumo elevado de álcool e DMO do antebraço 

(COULSON et al., 2013). Estes estudos mostram que existe um efeito do uso de álcool 

na DMO, porém ainda não está claro se as diferenças observadas na DMO de 

consumidores moderados de álcool são ocasionadas de fato pelo consumo de álcool ou 

se essas associações podem estar enviesadas por potenciais variáveis de confusão 

(MARRONE et al., 2012). 
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Outro aspecto importante relacionado aos hábitos de vida que possivelmente 

interfere na saúde óssea é o tabagismo. O tabagismo tem efeitos negativos importantes 

sobre múltiplos sistemas e órgãos, incluindo o sistema musculoesquelético. Os efeitos 

do fumo incluem diminuição da DMO e complicações de cicatrização da fratura (LEE 

et al., 2013). Alguns estudos vêm mostrando uma associação negativa entre o ato de 

fumar e a DMO. Um estudo com 789 mulheres japonesas com idades entre 20 a 40 anos 

sugere que o tabagismo tem um impacto negativo sobre a DMO da espinha lombar 

(TAMAKI et al., 2010). Também de acordo com esses achados, os autores Rodrigues et 

al. (2012), em investigação com 92 indivíduos de ambos os sexos com idade acima de 

50 anos mostraram que o fumo aumenta o risco de fraturas osteoporóticas. Essa relação 

não é um achado recente, pois estudos mais antigos com mulheres na pré-menopausa 

também identificaram reduções significativas na DMO da coluna lombar e do colo do 

fêmur em fumantes (LAW et al., 1997; WARD et al., 2001; ELGÁN et al., 2003). 

A relação entre composição corporal e DMO também tem sido estudada. O IMC 

mais elevado foi relatado como sendo protetor para fraturas osteoporóticas e associadas 

com o aumento da DMO. Como a massa corporal consiste em massa óssea, massa 

magra e gordura, a massa de gordura pode afetar a DMO com a carga mecânica 

(BARBOUR et al., 2012). Na Índia um estudo com 2.347 indivíduos de ambos os sexos, 

encontrou uma associação positiva entre a DMO de todos os sítios ósseos e os quartos 

referentes ao percentual de gordura total (MARWAHA et al., 2013). Um estudo 

tailandês com 136 mulheres na menopausa encontrou uma relação negativa do IMC 

com a osteoporose, ou seja, quanto maior o IMC menor o risco de osteoporose. Porém, 

os autores alertam que quanto maior o IMC também é maior o risco de doenças 

relacionadas com o excesso de peso (MALAIRUNGSAKUL & WIWATANADATE, 

2013).  

Além dos fatores sociais, econômicos, demográficos e de composição corporal, 

aspectos relacionados aos hábitos de vida ligados a alimentação também estão 

associados à manutenção adequada da quantidade de massa óssea, sendo 

consequentemente, determinantes da saúde óssea. 

Segundo o Consenso Brasileiro de Osteoporose (2002), 38% a 54% da DMO 

podem ser afetada por fatores relacionados à nutrição. O papel atribuído à nutrição 

relaciona-se ao desenvolvimento da maior e melhor massa óssea possível durante o 
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crescimento, manutenção na vida adulta e à proteção do esqueleto contra a perda de 

cálcio em longo prazo.  

 

           2.2 Nutrição e saúde óssea 

Segundo a Fundação Internacional de Osteoporose (Internacional Osteoporosis 

Foundation, 2006) uma alimentação baseada no consumo de proteínas, cálcio e 

vitamina D, é importante para a preservação da massa óssea e força dos ossos em 

adultos e idosos. Além disso, a nutrição tem sido um componente fundamental para o 

sucesso de programas de reabilitação em pacientes que tiveram uma fratura 

osteoporótica, em especial os pacientes idosos. Por outro lado, dietas com baixo 

conteúdo desses nutrientes podem retardar a recuperação e aumentar a suscetibilidade à 

recorrência de fraturas nesta faixa etária.  

Evidências na literatura apontam que uma dieta com adequada quantidade de 

proteínas (1,0 a 1,3 g/kg), cálcio, vitamina D e outros nutrientes que promovem um 

ambiente mais alcalino, como o potássio, favorece o metabolismo ósseo, ou seja, a 

reposição de massa óssea pelo tecido. Neste contexto, a proteção óssea exige uma dieta 

rica em nutrientes provenientes principalmente de produtos lácteos (preferencialmente 

livres de gordura, sendo fonte de cálcio e vitamina D), frutas e legumes (fonte de 

potássio e ácido fólico) e adequadas quantidades de carne, peixes e aves (alimentos 

ricos em proteína e vitaminas do complexo B). Vale destacar ainda que a suplementação 

de vitaminas e minerais deve ser cuidadosamente monitorada por profissionais de 

saúde, uma vez que podem ter efeitos adversos à saúde e nem sempre garantem um 

aporte adequado dos nutrientes para proteção da saúde dos ossos (PETERS & 

MARTINI, 2010).  

           Apesar da necessidade da ingestão desses nutrientes na dieta para a manutenção 

da saúde óssea, segundo o Inquérito Nacional de Alimentação realizado entre 2008-

2009, aproximadamente 99% da população brasileira ingere vitamina D abaixo do 

recomendado. Para homens a média de ingestão de cálcio foi ligeiramente superior à 

ingestão de mulheres em todas as faixas etárias investigadas no inquérito, porém em 

ambos os sexos a ingestão permanece muito aquém do recomendado. Vale ressaltar que 

a maior inadequação da ingestão de cálcio foi entre as mulheres de 51 a 59 anos de 

idade (96,4%) (FISBERG et al., 2013; ARAÚJO et al., 2013; VEIGA et al., 2013). Do 
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ponto de vista da qualidade da dieta, as mulheres ingeriram mais energia proveniente de 

carboidratos quando comparadas aos homens que consumiram mais energia proveniente 

de proteínas (ARAÚJO et al., 2013). 

             Além de cálcio e vitamina D, destaca-se ainda importante a prevalência de 

inadequação de tiamina e piridoxina (vitaminas do complexo B) entre idosos de ambos 

os sexos, principalmente entre as mulheres. Ainda mais agravante foi a baixa ingestão 

de cálcio entre as mulheres idosas, que supostamente estariam na fase mais vulnerável 

aos prejuízos da saúde óssea por conta do período pós-menopausa. Esse consumo 

insuficiente de micronutrientes pode ser decorrente da pouca variedade de alimentos 

que compõem a dieta habitual dos idosos brasileiros, possivelmente pela carência de 

alimentos como cereais integrais, frutas e hortaliças, leites e derivados e pescados 

(FISBERG et al., 2013). 

           Esses dados encontrados na população brasileira são semelhantes aos dados 

encontrados na população americana no estudo do NHANES, que além de encontrar 

alta prevalência de inadequação de cálcio e vitamina D na população, observou que as 

minorias de baixa renda e indivíduos com sobrepeso e/ou obesidade podem estar em 

maior risco de insuficiência de cálcio e vitamina D, podendo-se assim observar uma 

diferença na qualidade da dieta desses indivíduos (WALLACE et al., 2013). Um estudo 

canadense mostrou que além das diferenças observadas entre o consumo alimentar e a 

renda existem disparidades também entre a raça dos indivíduos. Adultos no maior 

quarto de renda e aqueles de cor branca foram os grupos populacionais com maiores 

proporções de consumo de frutas, vegetais, grãos e leite (KIRKPATRICK et al., 2012).  

           Além dos fatores socioeconômicos, o tabagismo também tem sido relacionado 

com a ingestão de nutrientes. Alguns estudos vêm mostrando que fumantes têm menor 

ingestão de nutrientes como vitaminas D, C e cálcio, além de consumirem mais gordura 

e sódio (KOLAHDOOZ et al., 2013; SULIBURSKA &  BOGDAŃSKI, 2012). 

           Mesmo reconhecendo que a exposição solar é uma maneira simples de se obter 

quantidades necessárias de vitamina D, a dieta também representa uma parcela 

importante de aporte desse nutriente (ZEEB & GREINERT, 2010). A vitamina D é 

importante para o osso, uma vez que facilita a absorção de cálcio e fósforo, nutrientes 

essenciais à saúde óssea. Sua deficiência acarreta diminuição na absorção de cálcio, 

uma vez que participa do processo de regulação do metabolismo do cálcio e do fósforo. 

Sua principal função é manter os níveis séricos de cálcio e fósforo em um estado normal 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Suliburska%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23421030
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bogda%C5%84ski%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23421030
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capaz de propiciar condições à maioria das funções metabólicas, entre elas a 

mineralização óssea. Quando os níveis dessa vitamina estão baixos no sangue ocorre 

consequente aumento dos níveis de hormônio paratireoideano (PTH), que promove 

aumento da reabsorção óssea (LAITINEN & VÄLIMÄKI, 1991).  

 Observa-se então que a nutrição está entre um dos fatores que pode ser 

modificável e que possui uma participação relevante na prevenção dos principais 

agravos de saúde causados pela perda excessiva de massa óssea, exemplo da 

osteoporose e fraturas ocasionadas por ela. Além disso, fica evidente que fatores 

demográficos, socioeconômicos e comportamentais interferem no consumo alimentar e 

podem também estar envolvidos nessa relação entre ingestão de nutrientes e saúde 

óssea. Como já descrito, resumidamente, os nutrientes, em especial proteína, cálcio, 

vitamina D e vitaminas do complexo B têm se mostrado importantes no 

desenvolvimento ósseo. É importante destacar que como em qualquer outra pesquisa 

que avalia o papel da alimentação sobre desfechos de saúde, a relação entre nutrição e 

DMO é complexa, uma vez que não conseguimos analisar cada fator alimentar 

separadamente e pelo fato dos nutrientes apresentarem interações entre si. 

 

          2.2.1 Cálcio, fósforo e vitamina D 

          O cálcio é o mineral mais abundante no organismo e está localizado em sua maior 

parte nos ossos e dentes. É essencial em funções biológicas como contração muscular, 

mitose, coagulação sanguínea, transmissão do impulso e suporte estrutural do esqueleto 

(COZZOLINO, 2012). A deficiência nutricional de cálcio está relacionada a diversas 

doenças importantes atualmente na população mundial e brasileira, como a osteoporose, 

obesidade, problemas renais, hipertensão e resistência insulínica (HEANEY, 2006). 

Uma dieta com aporte adequado de cálcio é importante para manutenção da massa 

óssea. Os ossos são considerados reservas de cálcio, contendo 99% de todo cálcio do 

organismo. Assim, é importante que a quantidade de cálcio oferecida diariamente pela 

dieta alimentar seja similar a necessidade de cálcio exigido pelo organismo humano. 

Mantido esse equilíbrio, o organismo não precisa retirar a reserva de cálcio dos ossos.  

            O fósforo por sua vez é um componente mineral ósseo tão importante quanto o 

cálcio. Quando os níveis de fósforo sanguíneos estão baixos, ocorre retirada de fosfato 

da matriz óssea, o que prejudica a estrutura óssea e sua função.  
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         A vitamina D tem como principal função o desenvolvimento e manutenção do 

tecido ósseo e homeostase entre os nutrientes cálcio e fósforo. Esse nutriente atua 

também na regulação da pressão arterial, controle de peso, risco de tumores, secreção de 

insulina e fortalecimento do sistema autoimune. Ela pode ser obtida pela dieta, como 

também pela exposição solar, no qual o composto 7-deidrocolesterol se transforma em 

vitamina D3 por meio da ação dos raios ultravioletas, que ao chegar ao fígado se 

transforma em 25-hidroxivitamina D (25OHD) ou calcidiol (COZZOLINO, 2012). A 

dosagem do calcidiol é mais adequada para se avaliar e monitorizar o status nutricional 

de vitamina D no organismo humano. 

             Um estudo com 251 mulheres brasileiras verificou a concentração de 25OHD e 

mostrou ser frequente a deficiência de vitamina D em mulheres com baixa quantidade 

de massa óssea, confirmando o papel desse nutriente no desenvolvimento e manutenção 

da saúde óssea (RUSSO et al., 2009). Outros estudos também mostraram uma 

correlação positiva entre hipovitaminose D e maior ocorrência de fraturas em 

consequência da osteoporose (BANDEIRA et al., 2010; PETERS & MARTINI, 2010; 

LUCAS et al., 2005). 

Alguns estudos também relacionam o déficit de cálcio com a osteoporose 

(LOPEZ et al., 2007; COXAM, 2005). Um dos poucos artigos brasileiros relacionados à 

osteoporose em homens brancos e negros mostrou que a ingestão de cálcio foi 

determinante para a densidade óssea somente entre homens negros acima de 50 anos 

(JAIME et al., 2006). Grande parte dos estudos foi realizada com indivíduos em faixas 

etárias mais precoces, como na adolescência, por ser um período crítico para formação 

óssea (SANTOS et al., 2005; PIRES et al., 2005). Em um deles, a osteoporose esteve 

presente em quase 40% dos adolescentes em que o déficit de ingestão de cálcio foi 

importante (SANTOS et al., 2004). 

 

           2.2.2 Acido fólico, Vitamina B12 e Vitamina B6 

Algumas investigações sugerem que uma dieta rica em vitaminas B12, B6 e 

ácido fólico ou suplementação dessas vitaminas reduziria de forma significativa os 

níveis plasmáticos de homocisteína, que é apontada como um fator de risco para 

osteoporose e fraturas ósseas (GJESDAL et al., 2006; MCLEAN et al., 2004).  
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A homocisteína (Hcy) é um aminoácido natural produzido após ingestão de 

laticínios e carnes. É um produto do metabolismo da metionina (aminoácido contido 

nesses alimentos). O aumento da homocisteína no sangue caracteriza-se pela 

hiperhomocisteinemia que tem sido associada à maior risco de eventos 

aterotrombóticos, doenças cardiovasculares, doenças hepáticas e redução da densidade 

mineral óssea; sendo a suplementação de ácido fólico um dos tratamentos mais eficazes 

(NEVES et al., 2004). A falta de vitamina B12 em conjunto com a vitamina B6 e a 

deficiência de folato está intimamente relacionada com o metabolismo da homocisteína 

(KRIVOSÍKOVÁ et al., 2010). Estudos in vitro mostraram que o aumento das 

concentrações de Hcy estimula a atividade dos osteoclastos humanos (HOLSTEIN et 

al., 2010). 

          Atualmente, alguns estudos têm investigado a relação entre a vitamina B12, ácido 

fólico, vitamina B6 na integridade da massa óssea, já que a deficiência dessas vitaminas 

elevaria ao aumento dos níveis de homocisteína (hiperhomocisteinemia), que interfere 

nas ligações cruzadas do colágeno, resultando na diminuição da resistência óssea e, 

consequentemente, em osteoporose e fraturas ósseas (GJESDAL et al., 2007 e BAINES 

et al., 2007). A homocisteína é metabolizada por meio de duas vias: remetilação 

(dependente de vitamina B12 e ácido fólico) e transfuração (dependente de vitamina 

B6) (MCLEAN & HANNAN, 2007). Na remetilação, a homocisteína é convertida a 

metionina pela enzima metionina sintetase, que requer a vitamina B12 como cofator. 

Nesse momento, ocorre a redução do 5,10 metilenotetra-hidrofolato, que tem como 

finalidade doar grupamento metil à metionina sintetase. Essa reação é catalisada pela 

5,10 metilenotetra-hidrofolato-redutase (MTHF). Contudo, a remetilação também 

ocorre por meio do metabolismo da betaína, que doa grupamento metil para a metionina 

sintetase, com o objetivo de converter a homocisteína em metionina. Na transfuração, a 

homocisteína é convertida em cistationina, reação essa catalisada pela enzima 

cistationina B sintetase (CBS), que necessita de vitamina B6 como cofator gerando 

cisteína e alfa-cetobutirato (DEMINICE et al., 2007). Uma redução da atividade da CBS 

por deficiência de cofator (vitamina B6 ou devido alguma mutação) pode levar ao 

aumento da homocisteína (BAINES et al., 2007). A cisteína, formada a partir da 

homocisteína, pode ser incorporada em enzimas e proteínas podendo ter seu grupo 

sulfidrila (-SH) convertido em pontes dissulfeto, necessárias para a força e estabilidade 

de muitas proteínas, inclusive do colágeno (BAINES et al., 2007). Quando há um 
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excesso de homocisteína sanguínea, consequência de diversos fatores, nos quais um 

desses pode ser pela redução da ingestão de vitaminas do complexo B e ácido fólico, 

que participam como cofatores do seu metabolismo pode ocorrer a incorporação da 

cisteína, formada a partir da homocisteína, em enzimas e proteínas fazendo com que 

essas percam sua força e estabilidade, como é o caso do colágeno. Isso pode deixar o 

osso menos resistente a fraturas, já que é o colágeno que confere resistência ao osso 

(COUSSIRAT et al., 2012).  

          No Hordaland Homocysteine Study, que contou com a participação de 4.766 

idosos noruegueses, os autores observaram que mulheres com baixos níveis séricos de 

folato e elevadas concentrações de homocisteína tinham mais probabilidade de 

apresentar fratura de quadril. No mesmo estudo, a hiperhomocisteinemia foi 

considerada fator de risco para fraturas em homens e mulheres (GJESDAL et al., 2006). 

Na etapa seguinte do mesmo estudo, entre 1997 e 2000, Gjesdal et al. (2007) 

constataram que elevados níveis de homocisteína e baixos níveis de folato diminuem a 

DMO em mulheres, mas não em homens. Observaram também que a ingestão de cálcio 

e vitamina D, embora tenha uma importante participação na formação e manutenção da 

matriz óssea, não modificava os índices de perda óssea entre os indivíduos com elevada 

quantidade de homocisteína sanguínea, mostrando o impacto da participação da 

homocisteína na redução da DMO. Nesse estudo, o cálcio e vitamina D só mostraram 

um papel importante na saúde óssea entre mulheres no período da menopausa. Outro 

estudo realizado entre 1.002 idosos americanos mostraram que as baixas concentrações 

de vitamina B6 prejudicavam e acentuavam as perdas ósseas representando um fator de 

risco para fraturas de quadril. Os autores verificaram que a carência de vitamina B12 foi 

associada às fraturas, uma vez que a hiperhomocisteinemia aumentava em 69% as 

chances de fraturas de quadril (MCLEAN et al., 2008).  

           Baines et al. (2007) em estudo envolvendo 328 mulheres britânicas na pós-

menopausa observaram que o baixo nível sérico de folato foi associado à osteoporose. 

Os autores reforçaram ainda que o déficit de vitaminas B12 e B6 teve uma relação mais 

importante com os níveis de homocisteína, podendo exercer efeito negativo sobre o 

osso, embora menos pronunciado que o folato. Os autores concluíram também que o 

tabagismo estava associado com uma diminuição na DMO e diminuição do peso, além 

de reduzir os níveis de vitamina B6 e vitamina B12.  
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            Um estudo na Alemanha investigou a relação entre a morfologia, bem como 

propriedades biomecânicas do osso e as concentrações séricas de homocisteína em 

indivíduos que sofriam de osteoartrite do quadril (OQ). Nesse estudo, amostras de 

sangue em jejum e DXA da cabeça do fêmur foram obtidas de 94 homens e mulheres 

que foram submetidos à artroplastia de quadril devido à OQ. Os níveis de folato e 

vitamina B6 foram significativamente menores em indivíduos com 

hiperhomocisteinemia comparados aos controles (HOSTEIN et al., 2009). 

Apesar das evidências científicas apontarem para uma relação entre os níveis 

plasmáticos de homocisteína e consequentemente os fatores dietéticos envolvidos no 

seu metabolismo e a saúde óssea (TYAGI et al., 2011; YILMAZ & EREN, 2009; 

KRIVOSÍKOVÁ et al., 2010; ELSHORBAGY et al., 2009), outros estudos não 

acharam quaisquer evidência (HOLSTEIN et al., 2010;  RUMBAK et al., 2012 

HALILOGLU et al., 2010). Assim, não está claro na literatura o papel desses nutrientes 

mediando o metabolismo da homocisteína no desenvolvimento e manutenção da massa 

óssea. 

 

           2.2.3 Proteína 

A proteína deve ser a parte central de uma dieta completa para todos os 

indivíduos. Embora o crescimento físico ocorra apenas por um breve período da vida, a 

necessidade de reparar e remodelar músculos e ossos continua ao longo da mesma. A 

manutenção da saúde do músculo e dos ossos também é parte essencial do processo de 

envelhecimento (LAYMAN, 2009). Alguns estudos relatam uma associação entre 

proteína dietética e massa óssea (LAYMAN, 2009; RAPURI et al., 2003), mostrando 

que indivíduos que consomem mais proteína na dieta têm maior DMO. Outros estudos 

também observaram que os indivíduos com a maior ingestão de proteínas têm a menor 

taxa de perda óssea (PROMISLOW et al., 2002; HANNAN et al., 2000). 

Segundo Bonjour et al. (1997) um dos mecanismos pelos quais a proteína 

dietética pode melhorar a saúde óssea é pelo aumento dos níveis do fator de crescimento 

semelhante à insulina tipo-1 circulantes (IGF-1) que leva a maior síntese e 

mineralização óssea. O aumento de 0,85-1,55 g por dia de proteína na dieta por kg de 

peso dos indivíduos resultou em menores marcadores de reabsorção óssea e níveis 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Holstein%20JH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Holstein%20JH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Haliloglu%20B%22%5BAuthor%5D
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circulantes mais elevados de IGF-1 em homens e mulheres saudáveis (DAWSON-

HUGHES et al., 2004). Em outro estudo observou-se que o bicarbonato de potássio 

tinha um efeito favorável sobre a reabsorção óssea e a excreção de cálcio, sugerindo que 

o aumento do teor alcalino da dieta pode atenuar a perda óssea em idosos saudáveis 

(DAWSON-HUGHES et al., 2010). Por outro lado, Kerstetter et al. (2005), verificaram 

que o aumento da proteína dietética em humanos pode resultar em maior perda urinária 

de cálcio, o que conduz a hipótese de que dietas ricas em proteínas podem ser 

prejudiciais aos ossos.  Outro autor por sua vez acredita que o aumento da excreção 

urinária de cálcio pode ser proveniente de uma absorção intestinal de cálcio, que não 

seria de origem óssea, sendo assim dietas ricas em proteínas não resultariam em um 

equilíbrio negativo de cálcio (HUNT et al., 2009).  

Gaffney-Stomberg et al. (2009) verificaram que a ingestão mais elevada de 

proteínas, provenientes de alimentos como carne e laticínios, foi associada a maior 

quantidade de DMO entre idosos americanos e relacionada a menor perda urinária de 

cálcio, sugerindo assim, que o aumento da Recomendação Americana de Ingestão 

Diária (Recommended Dietary Allowance – RDA) para os indivíduos mais velhos de 1,0 

a 1,2 g de proteína por kg de peso por dia seria importante para manter o metabolismo 

de cálcio normal e o balanço de nitrogênio, sem prejuízos à função renal. 

 

           2.3 Avaliação do consumo alimentar 

Conhecer a ingestão alimentar de um indivíduo, ou mesmo de um grupo 

populacional é um trabalho árduo, devido às práticas alimentares serem tão peculiares e 

pessoais. As escolhas estão inseridas num contexto social, imerso de significados e de 

difícil mensuração (GARCIA, 2003). Contudo, a mensuração da dieta é de extrema 

importância quando se pretende verificar o papel da alimentação no desenvolvimento e 

aparecimento de desfechos de saúde (WILLETT et al., 1997). 

O conteúdo da dieta pode ser avaliado por diferentes métodos, cada qual 

apresentando suas limitações e vantagens, sendo todos incapazes de medir a ingestão 

sem erros de precisão. Não se escolhe o melhor método, mas sim o mais adequado 

àquela determinada situação. Para avaliação da dieta recente, os mais utilizados são 

recordatório de 24 horas (R24h) e o registro alimentar (RA), este último podendo incluir 

ou não a pesagem de alimentos. Já para identificar a dieta habitual, ou seja, o consumo 
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alimentar durante um período de tempo mais longo, o principal instrumento utilizado é 

o questionário de frequência alimentar (QFA) (BINGHAM & NELSON, 1997). O QFA 

é muitas vezes o método escolhido pelos estudos epidemiológicos, considerando que o 

consumo usual ou habitual ao contrário do consumo pontual é aquele mais relevante do 

ponto de vista de associação com o aparecimento e desenvolvimento de doenças 

crônicas não transmissíveis, em especial a osteoporose.  O QFA propicia a avaliação da 

ingestão tanto de alimentos específicos quanto de grupos alimentares e quando validado 

permite classificar adequadamente os indivíduos quanto as suas categorias de consumo 

de alimentos ou ingestão de nutrientes, facilitando a associação dessas categorias com 

doenças (BUENO et al., 2010). Além disso, o QFA resultou da necessidade de avaliar o 

consumo de longo prazo, como uma alternativa ao registro alimentar e ao recordatório 

de 24 horas, que estimam o consumo pontual e se tornam dispendiosos e trabalhosos 

quando repetidos por longos períodos (PEREIRA & SICHIERI, 2007).  
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3. JUSTIFICATIVA 

A preservação da saúde óssea é de suma importância e seu comprometimento 

acarreta problemas de saúde importantes, a exemplo da osteoporose, tanto do ponto de 

vista de sua magnitude dada a alta prevalência no mundo e especialmente no Brasil, 

quanto em relação aos altos encargos financeiros na saúde púbica seja pelo tratamento e 

recuperação dos indivíduos acometidos pela doença, como também os agravos à saúde, 

como as fraturas, que incapacitam indivíduos, principalmente idosos. 

Mulheres e idosos são mais vulneráveis a esses problemas de saúde, uma vez 

que as mulheres apresentam modificações hormonais na menopausa que parecem 

prejudicar a saúde óssea, e os idosos apresentam diversas alterações morfológicas, 

fisiológicas, bioquímicas e psicossociais, que os deixam mais frágeis e propensos a 

alguma fratura.  

Considerando a importância do tema para a saúde pública, estudos que permitam 

conhecer e investigar os fatores associados com esses desfechos são relevantes para 

agregar evidências que ajudem no direcionamento de políticas de saúde pública. 

Entre os fatores relacionados aos hábitos de vida, a literatura vem mostrando um 

potencial papel da alimentação para a saúde óssea, particularmente, estudos mostraram 

a participação dos nutrientes, como cálcio, vitamina D, fósforo, ácido fólico, vitaminas 

B12 e B6 e proteínas associados a melhor massa óssea em mulheres. Contudo, os 

estudos ainda são controversos sobre a relação da nutrição com a saúde óssea. Destaca-

se o debate recente sobre os benefícios e malefícios de dietas ricas em proteínas. 

Dados nacionais apontam para uma importante inadequação desses nutrientes na 

população brasileira. Essa inadequação é marcada pelo reflexo da baixa ingestão de 

alimentos fontes desses nutrientes, como leite e derivados, frutas e hortaliças. 

Com isso, o presente estudo pretende contribuir para elucidar a participação da 

alimentação por meio da ingestão de nutrientes na saúde óssea.    
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivos gerais 

Avaliar a associação entre a ingestão de nutrientes e a densidade mineral óssea 

(DMO) entre adultos e idosos assistidos pelo Programa Médico de Família do 

Município de Niterói – Rio de Janeiro. 

4.2 Objetivos específicos 

- Estimar a distribuição da DMO na população investigada. 

- Estimar a prevalência de osteopenia e osteoporose na população investigada. 

- Estimar a ingestão de energia e nutrientes entre os indivíduos analisados. 

- Estimar fatores demográficos, socioeconômicos e estado nutricional, 

associados à DMO. 

- Identificar a associação entre a ingestão de nutrientes e DMO. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

             O presente estudo é parte da pesquisa DIGITALIS, estudo seccional com 

indivíduos assistidos pelo Programa Médico de Família de Niterói (PMF). O estudo foi 

desenhado para estimar principalmente a prevalência de insuficiência cardíaca e de 

doença renal crônica. Secundariamente, para estimar a prevalência da síndrome 

metabólica e de seus componentes, da doença tireoidiana subclínica, da sarcopenia e 

osteoporose, e também da prevalência de alterações do estado de humor, nível de 

cognição, alterações do sono, e o estudo de associações dessas doenças com marcadores 

bioquímicos e fatores de risco. 

 

           5.1 Desenho do estudo 

             Estudo observacional, transversal, com amostragem aleatória em dois estágios 

(setor e indivíduos no setor) de população cadastrada no Programa Médico de Família 

de Niterói (PMF), Estado do Rio de Janeiro, Brasil, de ambos os sexos, com idades 

maiores do que 45 anos, desenvolvido no período de agosto de 2011 a novembro de 

2012. 

 

             5.2 População do estudo 

 O PMF oferece cobertura a 27% da população de Niterói divididos em 110 

setores e com 32 unidades de atendimento.  

Niterói integra a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, apresentando uma 

população de quase 500 mil habitantes. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de 

Geográfica e Estatística (IBGE) (2010), a cidade possui o melhor índice de 

desenvolvimento humano (IDH) do Estado e o terceiro maior do país com 0,837. A 

expectativa de vida em Niterói é de 76 anos, estando acima da média do estado que é de 

75 anos, e do país que é de 74 anos.  

A amostra do DIGITALIS foi planejada para ser uma amostra probabilística da 

população assistida pelo Programa Médico de Família (PMF) de Niterói e foi calculada 

para estimar uma prevalência mínima de insuficiência cardíaca de 4,6% com um erro de 

50% (IC 95% 2,8–6,4) e uma prevalência máxima de 30% com erro de 15% (IC 95% 
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25,5–34,5), sendo estimada uma amostra de 632 indivíduos, acrescida de 20% de 

possíveis investigações incompletas e perdas. Todos os cálculos foram realizados para 

um nível de significância de 5% e poder do teste de 80%. 

         Foram selecionados aleatoriamente 26 setores e 1894 indivíduos, dos quais 798 

(67,1%) aceitaram participar, 392 (32,9%) não foram encontrados ou não aceitaram 

participar e 704 não precisaram ser contatados, considerando o cálculo inicial da 

amostra a ser investigada no estudo. Dos 798 indivíduos, 165 não preencheram o 

questionário DIGITALIS e/ou não fizeram a investigação cardíaca sendo ambos 

critérios de inclusão no estudo. Portanto, o estudo DIGITALIS investigou 633 

indivíduos, desses 557 foram investigados quanto ao seu consumo alimentar (QFA), dos 

quais 414 indivíduos realizaram a investigação da composição corporal (exame do 

DXA).  

Para o presente estudo foram considerados todos os indivíduos que participaram 

da avaliação da composição corporal por meio da realização do exame de densitometria 

óssea (DXA) como também da avaliação do consumo alimentar, ou seja, o total de 414 

indivíduos. 

           5.3 Coleta dos dados  

Foi realizado estudo piloto para adequação de questionários e padronização da 

coleta de dados. Após estudo piloto, entrevistadores treinados realizaram a coleta de 

dados.  

          Os participantes foram convocados nas unidades do PMF por meio de convite por 

escrito, padronizado, que esclarecia o objetivo da visita e continha orientações 

pertinente ao estudo. As visitas foram realizadas sempre aos sábados a partir das 7 

horas, a investigação era iniciada após a leitura e assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido. A primeira etapa foi a coleta de sangue e a seguir era fornecido um 

lanche, selecionado por nutricionistas. A avaliação constou dos seguintes 

procedimentos: coleta de sangue e urina; eletrocardiograma de repouso; eco-doppler 

tecidual em repouso; consulta clínica com exame físico; consulta de enfermagem; 

avaliação antropométrica (massa corporal, estatura e circunferência da cintura); 

aplicação de questionário de frequência alimentar (Anexo C) e preenchimento do 

questionário DIGITALIS (Anexo B). No dia da visita os participantes eram agendados 

para realizar o exame de absorciometria de dupla energia de raios-X (DXA) no 
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Laboratório de Avaliação Nutricional e Funcional da Universidade Federal Fluminense 

(Lanuff).  

         Os pesquisadores foram treinados com base nos procedimentos elaborados para a 

pesquisa e testados no estudo piloto, realizado em uma unidade do PMF. Todos os 

exames realizados na pesquisa tiveram seus resultados encaminhados ao médico de 

família responsável, em envelopes individuais com os nomes dos participantes. 

 

 5.3.1 DXA- absorciometria de dupla energia de raios-X 

A medida utilizada para investigar a saúde óssea foi a densidade mineral óssea 

(DMO) obtida por meio da absorciometria de dupla energia de raios-X (DXA) com o 

aparelho GE Health Care (modelo Lunar IDXA), considerada a técnica padrão ouro, 

sendo realizada por um técnico em radiologia. Este método também foi utilizado para 

estimar a massa gorda e a massa magra, já que o DXA se baseia na medida de três 

componentes corporais, que são: densidade mineral óssea, gordura corporal e massa 

livre de gordura. 

  Antes do início de cada medida foi feita a calibração do equipamento conforme 

orientação do fabricante. O procedimento de aferição foi realizado com o voluntário 

utilizando roupa sem metais ou partes plásticas, descalço e sem portar nenhum objeto 

metálico junto ao corpo. 

A densidade mineral óssea foi estimada no total de todo corpo e em algumas 

partes separadamente, como coluna antero-posterior (AP), fêmur direito e antebraço 

esquerdo. Para o exame da coluna AP, o voluntário ficou deitado, imóvel e centralizado 

conforme a marcação medial da cama do equipamento, com as pernas dobradas a 90º 

apoiadas em uma almofada. O raio foi posicionado 5 centímetros abaixo da cicatriz 

umbilical e o escaneamento foi realizado até a metade da vértebra L5. Para avaliar a 

densidade mineral óssea no fêmur direito o voluntário permaneceu deitado com pés 

separados por um trapézio e o joelho direito ficou levemente voltado para a parte interna 

da perna esquerda. O raio foi posicionado no ponto médio da coxa direita. Para a 

medida de antebraço, o antebraço direito ficou apoiado em uma placa própria para esta 

medição. O raio foi posicionado na parte média do punho direito. A quantificação dos 

valores foi realizada pelo software Encore 2008 – GE Health Care versão 12.2. A 



 

 

 

38 

classificação dos indivíduos com osteopenia e osteoporose foi realizada de acordo com 

as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS, 1994; OMS, 2004; OMS, 

2007) que considera como parâmetro de diagnóstico o T escore da DMO do colo do 

fêmur e coluna lombar (L1-L4) de homens acima de 50 anos de idade e mulheres na 

menopausa. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1994), valores normais 

se referem ao T escore igual ou maior a -1,0 desvio-padrão (DP); osteopenia, valores 

entre -1,01 e -2,49 DP; osteoporose, valor igual ou menor que -2,5 DP. Para os homens 

nas demais faixas etárias e as mulheres que não estão na menopausa, valor de T escore 

menor que -1,01 se refere ao diagnóstico de “baixa massa óssea para idade”, sem 

diagnóstico de osteopenia e osteoporose. 

 

            5.3.2 Consumo alimentar 

Para investigar o consumo alimentar habitual foi aplicado um Questionário de 

Frequência Alimentar (QFA) semiquantitativo com porção média discriminada para 

cada um dos itens e opções de frequência de consumo. A lista de alimentos foi 

determinada a partir dos alimentos mais consumidos pela população brasileira com base 

no Estudo Nacional de Despesa Familiar (ENDEF) previamente validado por Sichieri & 

Everhart, (1998) para população adulta da área metropolitana do Rio de Janeiro e 

aprimorado e revalidado utilizando como método de referência a água duplamente 

marcada por Lopes et al. (2010). 

O QFA selecionado constitui-se de uma lista de 80 alimentos ou grupos 

alimentares, suas respectivas quantidades foram estimadas em medidas caseiras, como, 

colher de sopa, concha, entre outras, e unidades naturais do alimento, como pedaço, filé, 

entre outras. Alguns alimentos possuíam duas opções de medidas caseiras para estimar a 

quantidade consumida, por exemplo: (1) 1 copo ou (2) 2 copos; enquanto outros 

possuíam três opções de quantidades, por exemplo: (1) 1 colher ou (2) 2 colheres ou (3) 

3 colheres ou mais. As opções de frequência de consumo apresentavam oito opções de 

respostas: (1) mais de três vezes por dia; (2) duas a três vezes por dia; (3) uma vez por 

dia; (4) cinco a seis vezes por semana; (5) duas a quatro vezes por semana; (6) uma vez 

por semana; (7) uma a três vezes por mês e (8) nunca ou quase nunca. O QFA foi 

aplicado por nutricionistas treinados. 
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         5.4 Variáveis de estudo 

           Os nutrientes, estimados por meio do questionário de frequência alimentar 

(QFA), e a saúde óssea, estimada por meio da DMO aferida pelo DXA, foram utilizados 

como variáveis contínuas. Outras variáveis de estudo como sexo, idade, cor da pele, 

escolaridade, menopausa, tabagismo, consumo de álcool, atividade física, circunferência 

de cintura (CC) e índice de massa corporal (IMC), foram utilizadas como variáveis 

categóricas, já variáveis como índice de massa magra, índice de massa gorda e renda 

familiar, foram utilizadas como variáveis contínuas.  

           5.4.1 Ingestão de nutrientes 

           Primeiramente foi calculado o consumo de alimentos em gramas ingeridas 

diariamente, para isso as medidas caseiras ou unidades dos alimentos relatadas foram 

transformadas em quantidades em gramas, por meio da tabela de medidas caseiras dos 

alimentos citados no Inquérito Nacional de Alimentação (INA) realizado pelo IBGE na 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009. A frequência reportada foi 

convertida em frequência diária, como está descrito no Quadro 1. Os valores da 

frequência diária multiplicados pela quantidade em gramas da porção de cada item 

consumido deram origem a quantidade diária consumida de cada alimento.  

 

Quadro 1- Frequência diária para cada opção de frequência do QFA.  

Opção para frequência do QFA Cálculo Frequência diária 

Nunca ou quase nunca - 0 

1 a 3 vezes por mês 2 ÷ 30 0,07 

1 vez por semana 1 ÷ 7 0,14 

2 a 4 vezes por semana 3 ÷ 7 0,43 

5 a 6 vezes por semana 5,5 ÷ 7 0,79 

1 vez por dia  1 x 1 1 

2 a 3 vezes por dia 2,5 x 1 2,5 

Mais de 3 vezes por dia 3 x 1 3 

             

            Alguns alimentos apresentavam somente frequência. Sendo assim, a quantidade 

foi estimada considerando uma porção ou uma unidade padrão do alimento. Esses 

alimentos foram: lasanha, nhoque e ravióli, requeijão, manteiga ou margarina, sardinha 
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ou atum, limão, maracujá, vísceras, bacon ou toucinho, pimentão, alho, cebola, 

caramelos ou balas, carnes ou peixes conservados em sal, alimentos enlatados, frios, 

churrasco, pipoca e amendoim.  

          Para calcular a ingestão diária dos nutrientes por cada indivíduo, foi utilizada 

como base a tabela de composição nutricional dos alimentos do INA. Os alimentos da 

tabela do INA estão para 100 gramas, portanto foram feitas regras de três segundo as 

quantidades relatadas de cada alimento ingerido pelos indivíduos, já transformadas em 

gramas, para chegar ao valor dos nutrientes presentes em cada alimento consumido. Em 

seguida foi feita a soma dos nutrientes de cada alimento consumido para se obter a 

quantidade diária ingerida de cada nutriente por indivíduo. Alguns alimentos do QFA 

estavam agrupados em um único item, como por exemplo: lentilha, ervilha e grão de 

bico, sendo assim, para calcular a composição nutricional foi feita a média dos 

nutrientes de cada alimento ponderada pelos respectivos tamanhos das porções dos 

alimentos. Os macronutrientes estimados para todos os alimentos presentes no QFA 

foram energia (Kcal), proteína (g), lipídio (g) e carboidrato (g) e os micronutrientes 

foram cálcio (mg), fósforo (mg), vitaminas D (mcg), B6 (mg), B12 (mg) e ácido fólico 

(mcg).  

 

          5.4.2 Densidade mineral óssea 

          Foi analisada no presente estudo a DMO total do corpo e de acordo com os 

seguintes sítios ósseos: fêmur proximal (colo femoral) e coluna lombar (L1-L4) 

(BRANDÃO et al, 2009). A DMO total do corpo e para todas as regiões foi estimada de 

forma contínua em gramas de massa óssea por área do osso (g/cm²).  

 

          5.4.3 Outras variáveis de interesse 

           No presente estudo foram consideradas algumas variáveis que potencialmente 

podem ser fatores de confusão na associação entre a ingestão de nutrientes e a saúde 

óssea, de acordo com a revisão bibliográfica realizada. 

           a) Idade e Gênero 

           A idade foi coletada em anos completos no momento da entrevista e para análise 

categorizada como: menor ou igual a 59 anos (adultos) e maior ou igual a 60 anos 

(idosos). O gênero foi coletado em feminino e masculino.  
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            b) Raça  

            Foi coletada a cor da pele autoreferida sendo categorizada em: branca, preta e 

parda. Para o presente estudo foi utilizada branca para quem se autoreferiu com a cor da 

pele branca ou amarela (apenas um indivíduo se autoreferiu como amarelo). Nenhum 

indivíduo se autoreferiu indígena. 

 

            c) Renda familiar mensal per capita 

             A renda familiar mensal foi obtida por meio da pergunta “Qual a renda familiar 

(dos que moram com você)?”, ou seja, baseada na informação da renda, em reais, de 

todos os componentes da família no último mês. No presente estudo, a renda familiar 

mensal foi transformada em renda familiar mensal per capita, dividindo-se a variável 

original pelo número de moradores na família e utilizada como variável contínua. 

           

             d) Escolaridade  

             A escolaridade foi baseada na pergunta “Até que série você estudou?”. De 

acordo com as respostas, a variável foi estratificada em quatro categorias: alfabetizado 

ou não alfabetizado (analfabetos ou alfabetizados), ensino fundamental (qualquer série 

cursada da 1ª série ou 2° ano até a 8ª série ou 9° ano do ensino fundamental), ensino 

médio (qualquer série cursada do 1° ano até o 3º ano do ensino médio) e ensino superior 

(completo ou não completo). 

 

             e) Estado nutricional 

             O peso foi aferido utilizando-se balança eletrônica da marca Filizola® (modelo 

PL18), com os participantes sem calçados, usando roupas leves e sem portar objetos 

pesados. A estatura foi mensurada uma única vez com auxílio de um estadiômetro 

digital portátil da marca Shoenle® com precisão de 0,1cm, onde os participantes 

permaneceram descalços, a cabeça livre de adereços, no centro do equipamento, sendo 

mantidos em pé, eretos, com os braços estendidos ao logo do corpo, com os calcanhares 

juntos, com a cabeça no plano horizontal olhando para um ponto fixo na altura dos 

olhos e em apneia no momento da aferição. Os procedimentos seguiram as 

recomendações do Ministério da Saúde (2004). O IMC foi calculado e categorizado em 

presença (IMC maior ou igual a 30 kg/m2) e ausência de obesidade (OMS, 2000). O 
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índice de massa magra (kg/m²) e o índice de massa gorda (kg/m²) foram calculados 

através da massa magra e da massa gorda em gramas adquiridas pelo exame do DXA e 

utilizadas como variáveis contínuas. 

               A circunferência da cintura (CC) foi medida com a utilização de fita métrica 

inelástica de 200 cm e precisão de 0,1 cm. Foram realizadas duas medidas, calculou-se a 

média e admitiu-se variação máxima de 1 cm entre as duas, repetindo-se o procedimento no 

caso de ultrapassar essa variação. A circunferência da cintura (CC) foi aferida com o 

indivíduo em apnéia após uma inspiração, no ponto do menor perímetro na região 

abdominal. A CC foi categorizada como risco (CC ≥ 94 cm no homem e ≥ 80 cm na 

mulher) e não risco (CC < 94 cm no homem e < 80 cm na mulher) (OMS, 1998). 

  

              f) Menopausa 

               A menopausa foi obtida através da pergunta “Qual a duração da sua 

menstruação atualmente?”, as mulheres que responderam “não menstruo mais” foram 

classificadas como estando na menopausa. 

 

               g) Tabagismo 

              Para avaliação do tabagismo foram utilizadas as perguntas propostas por Chor, 

(1997): “Você é ou já foi fumante, ou seja, já fumou, ao longo da sua vida, pelo menos 

100 cigarros (cinco carteiras de cigarros)? e “Atualmente com que frequência você fuma 

cigarros?”. A primeira pergunta teve como opções de respostas “sim”, “não”, “não 

quero responder” ou “não sei responder”. A segunda pergunta teve como possíveis 

respostas: “fumo todos os dias”; “fumo em alguns dias”; “parei de fumar”; “não quero 

responder” ou “não sei responder”. Os indivíduos foram classificados em 3 categorias: 

fumante, quem respondeu “sim” à primeira pergunta e “fumo todos os dias” ou “fumo 

em alguns dias” na segunda pergunta; nunca fumou, quem respondeu “não” à primeira 

pergunta e ex-fumante, quem respondeu “sim” à primeira pergunta e “parei de fumar” 

na segunda. 

              

           h) Consumo de bebida alcoólica 

           Para avaliação do consumo de bebidas alcoólicas, a pergunta foi “Com que 

frequência você toma bebida alcoólica?”, os indivíduos foram classificados em 

categorias de acordo com a sua resposta: não consumidor, para quem respondeu “nunca 

tomei bebida alcoólica”, ex-consumidor para quem respondeu “parei de beber”, 
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consumidor ocasional, para quem respondeu “raramente” (< 1 vez por 3 meses) ou 

“ocasionalmente” (< 1 vez por mês) e consumidor frequente, para quem respondeu 

“bebo pelo menos 1 vez por semana” ou “diariamente ou quase todos os dias”.  

 

             h) Atividade física 

             Para a avaliação da atividade física foi utilizado o método do IPAQ 

(questionário internacional de atividade física) na sua versão curta, validado no Brasil 

por Pardini et al. (1997) e por Matsudo et al. (2001). O IPAQ versão curta consiste em 

estimar o tempo semanal gasto em atividades físicas de intensidade moderada e 

vigorosa, em diferentes contextos do cotidiano e ainda o tempo despendido em 

atividades passivas, realizadas na posição sentada (BENEDETTI et al., 2007). As 

classificações dos níveis de atividade física através do IPAQ versão curta seguem as 

orientações da Organização Mundial da Saúde (1998):  

Muito ativo: aquele que realizou alguma das opções abaixo:  

a. atividade vigorosa: ≥ 5 dias na semana e ≥ 30 minutos por sessão;  

b. atividade vigorosa: ≥ 3 dias na semana e ≥ 20 minutos por sessão + Atividade 

moderada e/ou caminhada: ≥ 5 dias na semana e ≥ 30 minutos por sessão. 

Ativo: aquele que realizou alguma das opções abaixo: 

a. Atividade vigorosa: ≥ 3 dias na semana e ≥ 20 minutos por sessão;  

b. Atividade moderada ou caminhada: ≥ 5 dias na semana e ≥ 30 minutos por sessão;   

c. Qualquer atividade somada: ≥ 5 dias na semana e ≥ 150 minutos na semana 

(caminhada + atividade moderada + atividade vigorosa). 

Irregularmente Ativo: aquele que realiza atividade física, porém insuficiente para ser 

classificado como ativo, pois não cumpre as recomendações quanto à frequência ou 

duração. Para realizar essa classificação soma-se a frequência e a duração dos diferentes 

tipos de atividades (caminhada + atividade moderada + atividade vigorosa). 

Sedentário: aquele que não realizou nenhuma atividade física por pelo menos 10 

minutos contínuos durante a semana.  

Como somente 8% dos indivíduos foram classificados como muito ativos, os 

mesmos foram categorizados novamente em ativo (indivíduos classificados como muito 

ativos ou ativos), e não ativo (indivíduos classificados como irregularmente ativos e 

sedentários). 



 

 

 

44 

          5.5 Análises estatísticas  

          Os dados foram apresentados usando tabelas descritivas resumidas. As variáveis 

contínuas foram expressas como médias ± desvio padrão e comparações entre grupos 

foram realizadas usando o teste T de Student para amostras independentes com 

distribuição normal e teste Mann Whitney para as distribuições não paramétricas. As 

variáveis categóricas foram expressas em números absolutos ou porcentagens e 

comparadas usando o teste do Qui-quadrado de associação de Pearson.  

Como foram verificadas diferenças significativas entre o sexo e reconhecendo 

que a menopausa é um fator de risco importante para a DMO exclusivamente presente 

entre mulheres, optou-se por realizar modelos distintos de acordo com o sexo. 

Considerando que há uma hierarquia entre os fatores associados à DMO, utilizou-se o 

modelo hierarquizado proposto por Olinto et al. (1993).  

Considerou-se que fatores mais distais na hierarquização das variáveis possam 

estar confundindo a associação de fatores mais proximais, neste caso, a associação da 

ingestão de nutrientes e a DMO. Por isso, foram criados blocos em que se estabelece a 

associação de determinadas variáveis que constituem um bloco ajustada por variáveis 

do bloco superior hierarquicamente. Ou seja, na análise final seria possível estimar a 

associação da ingestão de nutrientes (bloco proximal) ajustada por possíveis fatores de 

confusão presentes em blocos intermediários e distais. 

            Com isso, os possíveis fatores associados à DMO foram categorizados 

hierarquicamente em níveis, sendo o nível mais distal (nível 1) constituído por variáveis 

demográfica (cor da pele) e socioeconômicas (renda familiar per capita e escolaridade), 

seguido do nível intermediário II (nível 2) formado por características comportamentais 

(consumo de bebida alcoólica, tabagismo e atividade física), no qual posteriormente 

teríamos o  nível intermediário I (nível 3) que continha as variáveis relacionadas ao 

estado nutricional (índice de massa corporal,  índice de massa magra, índice de massa 

gorda e circunferência de cintura) e finalmente o  nível proximal (nível 4) que foi 

constituído pelas variáveis de ingestão de nutrientes, subdividas na ingestão de energia e 

macronutrientes (carboidrato, proteína e lipídio) e posteriormente na ingestão de 

micronutrientes (cálcio, vitamina D, fósforo, ácido fólico, vitamina B6 e vitamina B12). 

           Entende-se que a ingestão de energia e consequentemente a ingestão de 

macronutrientes podem interferir na ingestão dos micronutrientes e por isso, foi 

realizada uma hierarquia dentro de um mesmo nível, permitindo identificar a qualidade 
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da dieta com base na ingestão de micronutrientes ajustados pelo consumo calórico total. 

Ainda nesse nível proximal consideraram-se variáveis biológicas, a idade e para os 

modelos específicos de mulheres a presença de menopausa (Figura 2).  

 Procedeu-se a análise bivariada por meio da regressão linear simples para 

verificar a associação de cada variável independente presente em cada bloco com a 

DMO total do corpo e específicas da coluna lombar e fêmur. Todas as variáveis 

avaliadas na análise bivariada foram incluídas na análise multivariada pela regressão 

linear múltipla stepwise dentro de cada bloco. A análise múltipla stepwise prevê as 

estimativas iniciais com o modelo vazio (sem nenhuma variável explicativa), 

considerando o modelo apenas com o intercepto. Logo em seguida é realizada a análise 

bivariada com cada variável explicativa. A primeira variável selecionada para entrar no 

modelo é aquela com menor nível de significância abaixo do nível de significância 

adotado a priori pelo pesquisador como sendo o p-valor de entrada do modelo. No 

presente estudo, considerou-se como p-valor de entrada no modelo pe=0,05. 

Novamente, seleciona-se a próxima variável com menor nível de significância abaixo 

do pe e assim sucessivamente. Quando existem pelo menos duas variáveis no modelo na 

análise multivariada, a presença de uma variável pode afetar a significância estatística 

da outra, sendo assim, uma variável pode sair do modelo quando sua significância 

estatística for superior ao p-valor de saída também definido a priori. Considerou-se 

ps=0,20 como p-valor de saída do modelo. Ou seja, no modelo final irão permanecer 

todas as variáveis que contemplarem os critérios de entrada e saída no modelo de acordo 

com os valores do pe e ps pré-estabelecidos.  

As variáveis do nível distal que foram estatisticamente significativas foram 

introduzidas nas análises multivariadas dos blocos seguintes independente de mudanças 

no valor da significância estatística. Ou seja, os modelos multivariados do nível 

intermediário II foram ajustados pelas variáveis estatisticamente significativas do nível 

distal e assim sucessivamente, até que o modelo final foi constituído da análise da 

associação da ingestão de nutrientes ajustadas por todos os potenciais fatores de 

confusão presentes nos demais níveis com base no modelo teórico hierarquizado. O 

programa SPSS (versão 17.0 SPSS Inc. Chicago) foi utilizado para as análises 

estatísticas. 
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Figura 2: Modelo hierarquizado das relações entre os fatores de confusão para a 

associação entre ingestão de nutrientes e densidade mineral óssea. 
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 5.8 Considerações éticas 

         Este estudo foi conduzido de acordo com os princípios estabelecidos na 

Resolução 196/96 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). O protocolo 

do estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa Médica da Faculdade de 

Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro e aprovado na reunião plenária de 11 de 

junho de 2010. CAAE:0077.0.258.000-10 (Anexo A). A participação no estudo foi 

condicionada à assinatura de Termo de Consentimento Livre Esclarecido.  
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6. RESULTADOS 

          Os resultados deste estudo, bem como a discussão e conclusão, estão 

apresentados a seguir em formato de um manuscrito. 

          O manuscrito tem como objetivo avaliar a associação entre a ingestão de 

nutrientes e a densidade mineral óssea entre adultos e idosos assistidos pelo Programa 

Médico de Família do Município de Niterói – Rio de Janeiro. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

49 

         6.1 Manuscrito 

 

Periódico a ser definido 

Título completo: Associação da ingestão de nutrientes e densidade mineral óssea 

em adultos e idosos da região metropolitana do Rio de Janeiro, Brasil 

Association of nutrient intake and bone mineral density in adults and elderly, in the 

metropolitan area of the Rio de Janeiro, Brazil 

 

Título corrido: Ingestão de nutrientes e densidade mineral óssea 

Short title: Nutrient intake and bone mineral density 
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Resumo: 

Introdução: A ingestão de nutrientes, como proteína, cálcio, fósforo, ácido fólico, 

vitaminas D e do complexo B pode exercer papel fundamental na manutenção da saúde 

óssea, participando da prevenção e tratamento de agravos relacionados ao prejuízo 

ósseo. Objetivo: Avaliar associação entre ingestão de nutrientes e saúde óssea entre 

adultos e idosos da região metropolitana do Rio de Janeiro, Brasil. Métodos: Estudo 

transversal com indivíduos com idade maior que 45 anos atendidos pelo Programa 

Médico de Família (PMF) do município de Niterói, Rio de Janeiro. Foram investigados 

414 indivíduos (63% mulheres). A Densidade Mineral Óssea (DMO) total do corpo, da 

coluna lombar e do fêmur foi estimada por meio da técnica padrão-ouro DXA. A 

ingestão de nutrientes (energia, macronutrientes, cálcio, fósforo, vitaminas D, B6, B12 e 

ácido fólico) foi estimada pelo Questionário de Frequência Alimentar (QFA) 

semiquantitativo. Foi proposto um modelo teórico hierarquizado, no qual o nível mais 

proximal foi caracterizado pela ingestão de nutrientes. Verificou-se a associação de cada 

variável presente em cada bloco com a DMO total do corpo e segundo componentes 

corporais por meio de regressão linear simples e regressão linear múltipla stepwise. 

Analisou-se a associação da ingestão de nutrientes independente de potenciais fatores de 

confusão presentes nos demais blocos hierárquicos. Estimaram-se modelos específicos 

segundo o sexo. Resultados: No modelo final, a DMO total do corpo foi associada com 

a raça, circunferência de cintura, índice de massa magra, idade e menopausa (p<0,01) 

entre as mulheres, não sendo verificada associação da DMO com nenhum nutriente 

investigado. Entre homens, a DMO total do corpo foi associada com a raça, tabagismo, 

atividade física, índice de massa magra, idade, ácido fólico (p<0,01) e vitamina B6 

(p=0,04). Resultados similares de associação foram observados quando se considerou a 

DMO da coluna lombar e do fêmur. Conclusão: Somente entre os homens, a ingestão de 

vitamina B6 e ácido fólico apresentou um papel importante na saúde óssea, enquanto 

que entre as mulheres não foi verificado um papel da ingestão de nutrientes com a 

DMO, sendo possivelmente as mudanças hormonais causadas pela menopausa os 

principais aspectos de alterações na DMO no sexo feminino.  

Palavras-chave: Nutrientes; Dieta; Densidade Óssea; Adulto; Idoso 
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Abstract: 

Introduction: The nutrients intake such as protein, calcium, phosphorus, folic acid, 

vitamins D and B complex may play a key role in bone health maintenance, 

participating in the prevention and treatment of diseases related to bone loss. Objective: 

To evaluate the association between nutrient intake and bone health in adults and 

elderly in the metropolitan region of Rio de Janeiro, Brazil. Methods: Cross-sectional 

study with individuals older than 45 years served by the Family Medical Program 

(FMP) in the city of Niterói, Rio de Janeiro. We investigated 414 subjects (63% 

women). The Bone Mineral Density (BMD) total body, lumbar spine and femoral neck 

were estimated using a gold standard DXA technique. The nutrients intake (energy, 

macronutrients, calcium, phosphorus, vitamins D, B6, B12 and folic acid) was 

estimated by the Food Frequency Questionnaire (FFQ) semiquantitative. A hierarchical 

theoretical model, where the most proximal level was characterized by nutrient intake 

was proposed. It was the combination of each of the variables in each block to the total 

body BMD and second body components using simple linear regression and multiple 

linear stepwise regression. We analyzed the association of independent nutrient intake 

of potential confounding factors present in other hierarchical blocks. Were estimated 

specific models according to sex. Results: In the final model, total body BMD was 

associated with race, waist circumference, fat-free mass index, age and menopause (p 

<0.01) among women, not being checked in BMD associated with any nutrient 

investigated. Among men, the total body BMD was associated with race, smoking, 

physical activity, lean body mass index, age, folic acid (p <0.01) and vitamin B6 (p = 

0.04). Similar results were observed association when considering BMD of the lumbar 

spine and femur. Conclusion: Only among men, intake of vitamin B6 and folic acid had 

an important role in bone health, while among women has not been a role of nutrient 

intake with BMD, and possibly hormonal changes caused by menopause the main 

aspects of changes in BMD in women. 

Key words: Nutrients; Diet; Bone Density; Adult; Aged 
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INTRODUÇÃO 

           A preservação da saúde óssea é de grande relevância e seu comprometimento 

pode acarretar problemas de saúde importantes, a exemplo da osteoporose, dada à alta 

prevalência no mundo e especial no Brasil, como também os altos encargos financeiros 

empregados na saúde púbica para o tratamento e recuperação dos indivíduos acometidos 

pela doença, principalmente a população idosa considerando o comprometimento da 

saúde e qualidade de vida em consequência de fraturas com origem óssea (PINHEIRO 

et al., 2009; BHUDIA et al., 2012; LOOKER et al., 2012). 

           A densidade mineral óssea (DMO) corresponde à quantidade de conteúdo 

mineral total por área do osso é utilizada como estimativa da saúde óssea. A perda leve 

e gradual da DMO é caracterizada por osteopenia e a perda mais severa é caracterizada 

por osteoporose (OMS, 2003). Esse distúrbio osteometabólico caracterizado pela perda 

de massa óssea e desarranjo de sua microarquitetura, eleva a fragilidade dos ossos. 

(BRANDÃO et al., 2013). 

          Segundo dados da pesquisa americana de base populacional sobre saúde e 

nutrição de 2005-2008 (NHANES), as prevalências da osteoporose e osteopenia por 

idade entre as faixas etárias de 50-59 anos e 80 anos ou mais, variaram nos homens de 

3% a 10% e 32% a 60%, respectivamente e nas mulheres variaram de 7% a 35% e 54% 

a 67%, respectivamente (LOOKER et al., 2012). Além disso, os custos médicos e de 

hospitalização americanos entre 2002 a 2006 associados às fraturas osteoporóticas 

foram de 50% a 67% do valor total de gastos com o tratamento das fraturas 

(CHRISTENSEN et al., 2010). 

        Dados da população brasileira de 2006 mostraram que a prevalência de fraturas de 

baixo impacto (queda menor que a altura do indivíduo) em pessoas com idade maior 

que 40 anos, foi de 15% em mulheres e 13% em homens, sendo a maior ocorrência 

dessas fraturas nas regiões metropolitanas (PINHEIRO et al., 2009). 

           A perda de DMO tem causa multifatorial e pode se relacionar a alguns fatores, 

como: biológicos (idade avançada, sexo feminino, mulheres na menopausa), 

comportamentais (tabagismo, etilismo, vida sedentária), estado nutricional (presença de 

excesso de peso e obesidade), consumo alimentar e ingestão de nutrientes (BANDEIRA 

et al., 2010; PINHEIRO et al., 2009; GJESDAL et al., 2006).  



 

 

 

53 

A literatura tem mostrado um potencial papel da alimentação para a saúde óssea, 

no qual a ingestão de determinados nutrientes, como cálcio, vitamina D, fósforo, ácido 

fólico, vitaminas B12 e B6 podem estar associados a melhor massa óssea (LOPEZ et al., 

2007; HOSTEIN et al., 2009; BANDEIRA et al., 2010). Entre mulheres na pós-

menopausa residentes no Rio de Janeiro, observou-se que aquelas que apresentaram 

baixa DMO também apresentaram deficiência de vitamina D e cálcio (RUSSO et al., 

2009). Em contrapartida, Labronici et al, (2013) também investigando mulheres na pós-

menopausa do Rio de Janeiro, não encontraram correlação significativa entre os níveis 

de vitamina D e DMO. Com relação às vitaminas B6, B12 e ácido fólico, Ebesunun et 

al. (2014) investigaram homens e mulheres nigerianos com idade maior que 54 anos e 

encontraram que níveis séricos baixos desses nutrientes foram associados 

significativamente com menor DMO. Porém, estudo brasileiro realizado com mulheres 

na pós-menopausa de Minas Gerais não confirmaram esses resultados de associação dos 

níveis de vitamina B12 sérica com a DMO (KAKEHASI et al., 2012). Com isso, ainda 

não existe um consenso sobre o papel da ingestão de nutrientes e a saúde óssea 

(RUMBAK et al., 2012; HALILOGLU et al., 2010).  

         Considerando a importância e o impacto do comprometimento da saúde óssea para 

a saúde pública, estudos que permitam elucidar os fatores associados com a DMO são 

evidentes, principalmente no que diz respeito à associação de fatores dietéticos e saúde 

óssea. O objetivo do presente estudo foi investigar a associação da ingestão de 

nutrientes e a densidade mineral óssea entre adultos e idosos da região metropolitana do 

Rio de Janeiro. Acreditando que outros fatores relacionados à DMO, como os aspectos 

demográficos, socioeconômicos, comportamentais, relacionados ao estado nutricional e 

biológicos podem representar potenciais fatores de confusão na associação da ingestão 

de nutrientes e DMO, um modelo teórico hierarquizado foi proposto. 
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MATERIAL E MÉTODOS  

           O presente estudo utilizou dados do Estudo DIGITALIS. Estudo da Prevalência 

de Insuficiência Cardíaca em Indivíduos Cadastrados no Programa Médico de Família – 

Niterói - Rio de Janeiro, estudo seccional realizado com indivíduos adultos e idosos 

acima de 45 anos de idade desenvolvido no período de agosto de 2011 a novembro de 

2012. Detalhes sobre a metodologia do estudo estão disponíveis na publicação de Jorge 

et al. (2011). 

População do estudo  

Resumidamente, a amostra do DIGITALIS foi planejada para ser uma amostra 

probabilística da população assistida pelo Programa Médico de Família (PMF) de 

Niterói, de ambos os sexos, com idade maior ou igual há 45 anos. Em 2010, o PMF de 

Niterói era constituído por 32 unidades de atendimento divididas em 110 setores que 

oferecia cobertura a 27% da população de Niterói. A amostra do DIGITALIS foi 

calculada para estimar uma prevalência mínima de insuficiência cardíaca de 4,6% com 

um erro de 50% (IC 95% 2,8–6,4) e uma prevalência máxima de 30% com erro de 15% 

(IC 95% 25,5–34,5), sendo estimada uma amostra de 632 indivíduos, acrescida de 20% 

de possíveis investigações incompletas e perdas. Todos os cálculos foram realizados 

para um nível de significância de 5% e poder do teste de 80%. 

Foram selecionados 1.894 indivíduos, dos quais 798 (67,1%) aceitaram 

participar, 392 (32,9%) não foram encontrados ou não aceitaram participar e 704 não 

precisaram ser contatados. Dos 798 indivíduos que aceitaram participar do estudo, 165 

foram excluídos porque não haviam preenchido o questionário DIGITALIS e/ou não 

fizeram a investigação cardíaca. Por fim, foram investigados 633 indivíduos (60 % eram 

mulheres). 

Para o presente estudo foram considerados todos os indivíduos que participaram 

da avaliação da composição corporal por meio da realização do exame de densitometria 

óssea (DXA) como também da avaliação do consumo alimentar, totalizando 414 

indivíduos. 

Coleta de dados 

Foi realizado estudo piloto para adequação de questionários e padronização da 

coleta de dados. Após estudo piloto, entrevistadores treinados realizaram a coleta de 
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dados. Foram investigadas diversas características demográficas, socioeconômicas, 

clínicas e laboratoriais. A primeira etapa consistiu na coleta de sangue e urina, seguidas 

das seguintes avaliações: eletrocardiograma de repouso; eco-doppler tecidual em 

repouso; consulta clínica com exame físico; consulta de enfermagem; avaliação 

antropométrica (massa corporal, estatura e circunferência da cintura) e investigação do 

consumo alimentar, além da aplicação de questionário geral com questões relativas às 

características demográficas e socioeconômicas. Após o primeiro contato com o 

entrevistado, os participantes foram agendados para a realização do exame de 

densitometria óssea (DXA).             

 No presente estudo foram detalhados os procedimentos utilizados na coleta de 

dados das variáveis pertinentes as análises realizadas.  

Densidade mineral óssea (DMO), composição corporal e avaliação antropométrica 

A DMO foi obtida por meio do exame de absorciometria de dupla energia de 

raios-X (DXA) com o aparelho GE Health Care (modelo Lunar IDXA), considerada a 

técnica padrão ouro, sendo realizada por um técnico em radiologia. Este método 

também foi utilizado para estimar a massa gorda e a massa magra dos indivíduos, já que 

o DXA se baseia na medida de três componentes corporais: DMO, gordura corporal e 

massa livre de gordura. O procedimento de aferição foi realizado com o voluntário 

utilizando roupa sem metais ou partes plásticas, descalço e sem portar nenhum objeto 

metálico junto ao corpo. O equipamento foi calibrado conforme orientação do 

fabricante. 

A DMO foi aferida para o total corporal e para algumas partes do corpo, como 

coluna lombar, fêmur direito e antebraço esquerdo. Para o exame específico da coluna 

AP, o voluntário ficou deitado, imóvel e centralizado conforme a marcação medial da 

cama do equipamento, com as pernas dobradas a 90º apoiadas em uma almofada. O raio 

foi posicionado 5 centímetros abaixo da cicatriz umbilical e o escaneamento foi 

realizado até a metade da vértebra L5. Para avaliar a DMO do fêmur direito o voluntário 

permaneceu deitado com pés separados por um trapézio e o joelho direito ficou 

levemente voltado para a parte interna da perna esquerda. O raio foi posicionado no 

ponto médio da coxa direita. Para a medida de antebraço, o antebraço direito ficou 

apoiado em uma placa própria para esta medição. O raio foi posicionado na parte média 
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do punho direito. A quantificação dos valores foi realizada pelo software Encore 2008 – 

GE Health Care versão 12.2.  

Os indivíduos tiveram sua massa corporal e estatura, aferidas com balança 

digital da marca Filizola® (modelo PL18), com variação de 0,1 kg e capacidade de até 

150 kg e estadiômetro digital portátil da marca Shoenle® com precisão de 1,0 cm, 

respectivamente. A circunferência da cintura foi medida com a utilização de fita métrica 

inelástica de 200 cm e precisão de 0,1 cm. Foram realizadas duas medidas, calculou-se a 

média e admitiu-se uma variação máxima de 1 cm entre as duas, repetindo-se o 

procedimento sempre quando a diferença entre as medidas ultrapassava essa variação. A 

circunferência da cintura foi aferida com o indivíduo em apneia após uma inspiração, no 

ponto do menor perímetro na região abdominal. 

Avaliação do consumo alimentar 

Para investigar o consumo alimentar habitual foi aplicado um Questionário de 

Frequência Alimentar (QFA) semiquantitativo com porção média discriminada para 

cada um dos itens e opções de frequência de consumo. A lista de alimentos foi 

determinada a partir dos alimentos mais consumidos pela população brasileira com base 

no Estudo Nacional de Despesa Familiar (ENDEF) previamente validado por Sichieri & 

Everhart, (1998) para população adulta da área metropolitana do Rio de Janeiro e 

aprimorado e revalidado utilizando como método de referência a água duplamente 

marcada por Lopes et al. (2010). 

O QFA selecionado constitui-se de uma lista de 80 alimentos ou grupos 

alimentares, suas respectivas quantidades foram estimadas em medidas caseiras, como, 

colher de sopa, concha, entre outras, e unidades naturais do alimento, como pedaço, filé, 

entre outras. Alguns alimentos possuíam duas opções de medidas caseiras para estimar a 

quantidade consumida, por exemplo: (1) 1 copo ou (2) 2 copos; enquanto outros 

possuíam três opções de quantidades, por exemplo: (1) 1 colher ou (2) 2 colheres ou (3) 

3 colheres ou mais. As opções de frequência de consumo apresentavam oito opções de 

respostas: (1) mais de três vezes por dia; (2) duas a três vezes por dia; (3) uma vez por 

dia; (4) cinco a seis vezes por semana; (5) duas a quatro vezes por semana; (6) uma vez 

por semana; (7) uma a três vezes por mês e (8) nunca ou quase nunca. O QFA foi 

aplicado por nutricionistas treinados. 
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Atividade física 

Para a avaliação da atividade física foi utilizado o questionário internacional de 

atividade física (IPAQ) na sua versão curta (OMS, 1998), validado no Brasil por Pardini 

et al. (1997) e por Matsudo et al. (2001). O IPAQ versão curta consiste em estimar o 

tempo semanal gasto em atividades físicas de intensidade moderada e vigorosa, em 

diferentes contextos do cotidiano e ainda o tempo despendido em atividades passivas, 

realizadas na posição sentada (BENEDETTI et al., 2007).  

 Análise dos dados 

Características demográficas, socioeconômicas e atividade física 

           Os indivíduos foram categorizados segundo a idade em adultos (≤ 59 anos de 

idade) e idosos (≥60 anos). A raça foi classificada pela cor da pele que foi autoreferida 

em: branca, preta e parda. Como somente um indivíduo se autoreferiu cor da pele 

amarelo, este foi categorizado como raça branca. Nenhum indivíduo se autoreferiu 

indígena. Para as análises realizadas entre as mulheres, foi considerada presença ou 

ausência de menopausa. 

A renda familiar mensal foi baseada na informação da renda, em reais, de todos 

os componentes da família no último mês. A renda foi transformada em renda familiar 

mensal per capita, dividindo-se a variável original pelo número de moradores na 

família. A escolaridade foi estratificada em quatro categorias: alfabetizado ou não 

alfabetizado (analfabetos ou alfabetizados), ensino fundamental (qualquer série cursada 

da 1ª série ou 2° ano até a 8ª série ou 9° ano do ensino fundamental), ensino médio 

(qualquer série cursada do 1° ano até o 3º ano do ensino médio) e ensino superior 

(completo ou não completo). 

              Para avaliação do tabagismo foram utilizadas as perguntas propostas por Chor, 

(1997) e classificados em três categorias: fumante, ex-fumante e nunca fumou.              

Os indivíduos foram classificados segundo o consumo de bebidas alcoólicas em não 

consumidor, consumidor ocasional e consumidor frequente.  

             Os indivíduos foram classificados de acordo com as suas atividades físicas 

segundo as orientações da Organização Mundial da Saúde (1998) em muito ativo, ativo, 

irregularmente ativo e sedentário. Como somente 8% dos indivíduos foram classificados 

como muito ativos, os mesmos foram categorizados novamente em ativo (indivíduos 

originalmente classificados como muito ativos ou ativos) e não ativo (indivíduos 

originalmente classificados como irregularmente ativos e sedentários). 
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Densidade mineral óssea (DMO), composição corporal e avaliação antropométrica 

Para as presentes análises foram consideradas a DMO total do corpo e 

específicas da coluna lombar e fêmur. A DMO do antebraço (rádio 33%) não foi 

analisada no presente estudo, uma vez que os critérios da Organização Mundial da 

Saúde (OMS, 1994) apontam que essa medida só deve ser utilizada quando os sítios da 

coluna lombar e do colo do fêmur não puderem ser medidos, como por exemplo, nos 

obesos com peso acima do limite do equipamento do DXA utilizado. Os valores 

contínuos da DMO, obtidos pelo exame do DXA, foram aqueles efetivamente utilizados 

nas análises realizadas no presente estudo. Além disso, para fins de caraterização da 

população investigada, os indivíduos foram classificados segundo diagnóstico de 

osteopenia e osteoporose que utilizou as recomendações da Organização Mundial de 

Saúde (OMS, 1994; OMS, 2004; OMS, 2007) que considera como parâmetro de 

diagnóstico o T escore da DMO do colo do fêmur e coluna lombar (L1-L4) de homens 

acima de 50 anos de idade e mulheres na menopausa. Segundo a Organização Mundial 

de Saúde (OMS, 1994), valores normais se referem ao T escore igual ou maior a -1,0 

desvio-padrão (DP); osteopenia, valores entre -1,01 e -2,49 DP; osteoporose, valor igual 

ou menor que -2,5 DP. Para os homens nas demais faixas etárias e as mulheres que não 

estão na menopausa, valor de T escore menor que -1,01 se refere ao diagnóstico de 

“baixa massa óssea para idade”, sem diagnóstico de osteopenia e osteoporose. 

O Índice de massa corporal (IMC) foi calculado e categorizado em presença 

(IMC maior ou igual a 30 kg/m2) e ausência de obesidade (OMS, 2000). O índice de 

massa magra (kg/m²) e o índice de massa gorda (kg/m²) foram calculados através da 

massa magra e da massa gorda em gramas adquiridas pelo exame do DXA. A 

circunferência da cintura foi categorizada como risco (≥ 94 cm no homem e ≥ 80 cm na 

mulher) e não risco (< 94 cm no homem e < 80 cm na mulher) (OMS, 1998). 

Ingestão de nutrientes 

           Para estimar a ingestão de nutrientes foi calculado o consumo de alimentos em 

gramas ingeridas diariamente. Para se obter as quantidades de alimentos em gramas foi 

utilizada a Tabela de medidas caseiras dos alimentos citados no Inquérito Nacional de 

Alimentação (INA) realizado pelo IBGE na última Pesquisa de Orçamentos Familiares 

conduzida entre 2008-2009 (IBGE, 2010). A frequência reportada foi convertida em 
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frequência diária considerando que o relato do consumo de um determinado alimento “1 

vez ao dia” se refere a uma frequência diária igual a 1. Por exemplo, para o relato de “1 

vez por semana”, a frequência diária seria 0,14 (1 vez por semana dividido por 7 dias da 

semana), ou ainda, “2 a 4 vezes por semana”, a frequência diária seria igual a 0,43 

(média entre 2 a 4 vezes por semana dividido por 7 dias da semana). Os valores da 

frequência diária multiplicados pela quantidade em gramas da porção de cada item 

alimentar consumido deram origem à quantidade diária consumida de cada alimento. 

Para calcular a ingestão diária de nutrientes, foi utilizada a Tabela de composição 

nutricional dos alimentos do INA (IBGE, 2010). Como os nutrientes da tabela de 

composição nutricional estão para 100 gramas de cada alimento foram feitas regras de 

três de acordo com as quantidades relatadas pelos indivíduos. O somatório dos 

nutrientes de cada alimento consumido representou a ingestão diária de cada nutriente 

por indivíduo. Como alguns alimentos do QFA estavam agrupados em um único item, 

por exemplo, um único item se refere à frequência do consumo de lentilha, ervilha e 

grão de bico, a composição nutricional considerou a média dos nutrientes de cada 

alimento do mesmo item alimentar ponderada pelos seus respectivos tamanhos de 

porções descritas no QFA. Estimou-se a ingestão de energia (Kcal), proteína (g), lipídio 

(g) e carboidrato (g) e os micronutrientes foram cálcio (mg), fósforo (mg), vitaminas D 

(mcg), B6 (mg), B12 (mg) e ácido fólico (mcg). 

Análise estatística 

Foram estimadas as distribuições de frequência para as variáveis categóricas e as 

médias e desvios padrão para as variáveis contínuas. Verificou-se a existência de 

diferenças segundo o sexo, no qual utilizou-se o teste do Qui-quadrado de associação de 

Pearson para comparações de proporções e o teste T student para comparações de 

médias.  

Foram verificadas diferenças significativas segundo o sexo e reconhecendo que 

a menopausa é um fator de risco importante para a DMO exclusivamente presente entre 

as mulheres, optou-se por realizar modelos distintos de acordo com o sexo. 

Considerando que há uma hierarquia entre os fatores associados à DMO, utilizou-se o 

modelo hierarquizado proposto por Olinto et al. (1993).  

Resumidamente, considerou-se que fatores mais distais na hierarquização das 

variáveis possam estar confundindo a associação de fatores mais proximais, no presente 
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caso, a associação da ingestão de nutrientes e a DMO. Por isso, foram criados blocos 

em que se estabelece a associação de determinadas variáveis que constituem um bloco 

ajustada por variáveis do bloco superior hierarquicamente. Ou seja, na análise final foi 

possível estimar a associação da ingestão de nutrientes (bloco proximal) ajustada por 

possíveis fatores de confusão presentes em blocos intermediários e mais distais. Os 

possíveis fatores associados à DMO foram categorizados hierarquicamente em níveis, 

sendo o nível mais distal (nível 1) constituído por variáveis demográficas e 

socioeconômicas, seguido do nível intermediário II (nível 2) formado por características 

comportamentais, posteriormente teríamos o  nível intermediário I (nível 3) que 

continha as variáveis relacionadas ao estado nutricional e finalmente o  nível proximal 

(nível 4) que foi constituído pelas variáveis de ingestão de nutrientes, subdividas na 

ingestão de energia e macronutrientes e posteriormente na ingestão de micronutrientes. 

Como a ingestão de energia e consequentemente a ingestão de macronutrientes pode 

interferir na ingestão dos micronutrientes, foi realizada uma hierarquia dentro de um 

mesmo nível. Ainda nesse nível proximal consideraram-se variáveis biológicas, a idade 

e para os modelos específicos de mulheres a presença de menopausa (Figura 1).  

 Procedeu-se a análise bivariada por meio da regressão linear simples para 

verificar a associação de cada variável independente presente em cada bloco com a 

DMO total do corpo e específicas da coluna lombar e fêmur. Todas as variáveis 

avaliadas na análise bivariada foram incluídas na análise multivariada pela regressão 

linear múltipla stepwise dentro de cada bloco. Utilizou-se como nível de significância 

para entrada e saída no modelo, 5% e 20%, respectivamente. As variáveis do nível distal 

que foram estatisticamente significativas foram introduzidas nas análises multivariadas 

dos blocos seguintes independente de mudanças no valor da significância estatística, até 

que o modelo final foi constituído da análise da associação da ingestão de nutrientes 

ajustadas por todos os potenciais fatores de confusão presentes nos demais níveis com 

base no modelo teórico hierarquizado. As análises estatísticas foram realizadas no 

pacote estatístico SPSS versão 17.0 (SPSS Inc., Chicago, Estados Unidos).  

Considerações éticas 

            O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Médica da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro (CAAE: 
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0077.0.258.000-10). A participação no estudo foi condicionada à assinatura de Termo 

de Consentimento Livre Esclarecido.  
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RESULTADOS 

            Dos 414 indivíduos investigados, aproximadamente 63% eram mulheres, 62% 

adultos e 38% idosos, 38% brancos, 37% pardos e 25% pretos, 62% tinham ensino 

fundamental, 28% eram consumidores frequentes de bebida alcóolica, 17% eram 

fumantes, 60% praticavam atividade física e a renda familiar média mensal per capita 

foi de R$740 (o salário mínimo vigente na época do estudo era de R$622). A maioria 

das mulheres analisadas estava na menopausa (82%). A prevalência de obesidade foi de 

31%, tendo as mulheres o dobro da prevalência observada entre os homens, 38% vs. 

19% (p<0,01), respectivamente. As mulheres também apresentaram maior risco de 

circunferência de cintura elevada em comparação aos homens 84% vs. 49% (p<0,01), 

respectivamente. Foi verificado maior índice de massa gorda entre as mulheres (média 

igual a 12 kg/m²) quando comparadas aos homens (média igual a 8 kg/m²) (p=0,04), 

porém não houve diferença estatisticamente significativa para o índice de massa magra 

segundo o sexo. A prevalência de tabagismo foi similar entre homens e mulheres, 

porém a maioria do sexo feminino era não fumante (59%), enquanto a maioria do sexo 

masculino era ex-fumante (43%) (p<0,01). A prevalência de consumo frequente de 

bebida alcoólica foi significativamente maior entre homens quando comparados às 

mulheres, 42% vs. 19% (p<0,01), respectivamente. A prevalência de prática de 

atividade física foi semelhante entre o sexo. Com relação às variáveis marcadoras de 

nível socioeconômico não houve diferença estatisticamente significativa entre as 

frequências observadas nas categorias de raça e escolaridade segundo o sexo, porém a 

média da renda familiar mensal per capita foi maior entre os homens (p<0,01). Os 

resultados de ingestão de nutrientes mostraram que em média os homens ingeriram mais 

energia, proteína, lipídio e vitamina B6 em comparação as mulheres (p<0,05). Não foi 

verificada diferença estatisticamente significativa na ingestão dos demais nutrientes 

segundo o sexo (Tabela 1).  

 Entre as mulheres na pós-menopausa, as prevalências de osteopenia e 

osteoporose foi de 47% e 8%, respectivamente, e entre os homens acima de 50 anos de 

idade foi de 34% e 7%, respectivamente. Um total de 23% das mulheres que não 

estavam na menopausa e 35% dos homens com idade igual ou menor que 50 anos 

apresentaram baixa massa óssea para idade (dados não mostrados).  
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Como os resultados dos modelos hierarquizados para homens e mulheres foram 

similares para a DMO total do corpo e específicas da coluna lombar e fêmur foram 

apresentados somente os resultados encontrados para DMO total do corpo. 

Modelo hierarquizado para mulheres 

Verificou-se que somente a raça determinada pela cor da pele se manteve 

estatisticamente significativa no nível distal composto pelas características 

demográficas e socioeconômicas, no qual as mulheres de cor da pele branca tiverem 

menores valores de DMO quando comparadas aquelas de cor da pele preta (p<0,01). A 

renda familiar mensal per capita e a escolaridade não foram associadas à DMO nas 

análises multivariadas (Tabela 2). 

Observou-se associação estatisticamente significativa do consumo de bebida 

alcóolica frequente e da ausência de prática de atividade física com a DMO na análise 

bivariada entre as características comportamentais do nível intermediário II, porém, 

nenhuma característica deste nível se manteve associada com a DMO no modelo 

multivariado ajustado pela raça, que foi identificada no nível hierarquicamente superior 

(Tabela 3). 

Todas as características de estado nutricional do nível intermediário I 

associaram-se estatisticamente com DMO nas análises bivariadas. Contudo, quando o 

modelo multivariado foi ajustado pelo fator de confusão raça do nível distal apenas a 

circunferência de cintura e o índice de massa magra se mantiveram associadas 

estatisticamente. Mulheres sob risco de circunferência de cintura elevada apresentaram 

maiores valores médios de DMO quando comparadas àquelas que não estavam sob o 

risco (p<0,01). Em contrapartida, o índice de massa magra foi positivamente associado 

à DMO (p<0,01) (Tabela 4). 

No nível proximal verificou-se que somente a idade e a presença da menopausa 

foram associadas estatisticamente a DMO (p<0,01), sendo as idosas e as mulheres na 

menopausa os grupos com menores valores médios de DMO quando comparadas as 

adultas e aquelas não menopausadas, respectivamente. A ingestão de energia, 

macronutrientes e micronutrientes não foram estatisticamente associados com DMO na 

análise bivariada e nem nos modelos multivariados (Tabela 5). 
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Modelo hierarquizado para homens 

Similar ao que foi observado entre as mulheres, homens com a cor da pele 

branca apresentaram menores valores de DMO em comparação com aqueles de cor da 

pele preta (p<0,01). A renda familiar e a escolaridade também não se mantiveram 

associados com a DMO (Tabela 6). 

Distinto dos resultados encontrados no bloco de fatores comportamentais para o 

sexo feminino, homens fumantes e não praticantes de atividade física apresentaram 

valores menores de DMO quando comparados àqueles que não fumavam e praticavam 

atividade física (p<0,01), respectivamente. Mesmo após o ajuste pela raça identificada 

no nível distal, ambas as variáveis se mantiveram associadas estatisticamente com a 

DMO (Tabela 7).   

Assim como observado nas mulheres, todas as características de estado 

nutricional associaram-se estatisticamente com DMO nas análises bivariadas. Porém, 

quando o modelo multivariado foi ajustado pelas variáveis: raça, tabagismo e atividade 

física, identificadas nos níveis hierarquicamente superiores, apenas a variável índice de 

massa magra foi associada com a DMO. Homens com o índice de massa magra elevado 

apresentaram maiores valores de DMO (p<0,01) (Tabela 8). 

Observou-se no bloco proximal que a idade foi associada estatisticamente com a 

DMO, no qual os homens adultos apresentaram maiores valores médios de DMO, 

quando comparados aos idosos (p<0,01), tanto na análise bivariada quanto nas análises 

multivariadas. Verificou-se também que os homens que consumiram maiores 

quantidades de ácido fólico (p<0,01) e vitamina B6 (p=0,04) apresentaram maiores 

valores de DMO. Os outros nutrientes estudados não apresentaram associação com a 

DMO, mesmo após o ajuste nos modelos multivariados (Tabela 9). 
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DISCUSSÃO 

              O modelo hierarquizado representa uma alternativa aos métodos tradicionais de 

análise, contemplando tanto os aspectos individuais quanto os determinantes sociais, 

econômicos e comportamentais de acordo com a hierarquia que o pesquisador acredita 

que exista desses fatores na determinação do desfecho analisado, permitindo assim 

estruturar a investigação dos fatores de risco e facilitar a interpretação dos resultados 

(FUCHS et al., 1996). Neste estudo a análise hierarquizada permitiu identificar as 

características associadas à saúde óssea estimada pela DMO, bem como estimar a 

associação da ingestão de nutrientes ajustada hierarquicamente pelos potenciais fatores 

de confusão desta relação. Resumidamente, verificou-se que a DMO foi associada 

significativamente com raça, circunferência de cintura, índice de massa magra, idade e 

menopausa entre as mulheres e com raça, tabagismo, atividade física, índice de massa 

magra, idade, vitamina B6 e ácido fólico entre os homens.  

              De acordo com os resultados encontrados neste estudo, no nível mais distal, no 

bloco de características socioeconômicas, apenas a raça se associou com a DMO, sendo 

os indivíduos brancos de ambos os sexos aqueles que apresentaram menores valores 

DMO em comparação aos de cor da pele preta. Segundo Cauley (2011), além do fator 

social relacionado à raça, a cor da pele parece ser um importante fator que influencia a 

incidência de osteoporose, por determinar tanto consequências socioeconômicas quanto 

biológicas. As disparidades raciais no Brasil são caracterizadas socioeconomicamente, 

por exemplo, pela maior escolaridade, renda e ascensão econômica dos indivíduos 

brancos quando comparados aos pardos e pretos (PAIXÃO et al., 2010). Essa questão 

pode influenciar todos os demais determinantes na hierarquia de fatores associados à 

DMO e principalmente no consumo alimentar e na ingestão de nutrientes favorecendo. 

A questão biológica ocorre uma vez que indivíduos negros apresentam maior densidade 

óssea volumétrica do que os indivíduos brancos, pois as trabéculas parecem ser mais 

espessas em negros, aumentando a reposição de massa óssea. Adicionalmente, negros 

parecem ter o comprimento dos eixos dos ossos longos mais curtos do que brancos 

(STERLING, 2010). O presente estudo confirmou essa teoria biológica da raça e massa 

óssea. Destaca-se que a raça representou um papel socioeconômico mais importante 

quando comparada aos demais fatores de renda e escolaridade.  
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Estudo de base populacional americano realizado em 2005-2008 (NHANES) 

identificou que os americanos da raça branca apresentaram mais osteoporose quando 

comparados aos negros. Os autores encontraram 4% de prevalência de osteoporose entre 

homens brancos, enquanto que para negros a prevalência foi quase inexistente, já nas 

mulheres brancas a prevalência de osteoporose foi de 15% e em negras foi de 9% 

(LOOKER et al., 2012). Achados de outra investigação com indivíduos americanos 

mostrou que mulheres negras tinham taxas de fratura da coluna lombar 50% menores do 

que em mulheres brancas (CUMMINGS & MELTON, 2002). 

Observamos também no nosso estudo que somente entre os homens o tabagismo 

e a atividade física foram fatores comportamentais associados à DMO, sendo o 

tabagismo associado negativamente com a DMO e a atividade física associada 

positivamente. Esses dados sugerem que o tabagismo pode ser um potencial fator de 

risco para a perda de massa óssea, já o exercício físico pode estar relacionado com a 

manutenção e reposição da massa óssea ao longo da vida entre os homens. Esses 

mesmos resultados não foram observados entre as mulheres, possivelmente porque no 

presente estudo grande parte das mulheres não fumava (83%). Destaca-se que apesar da 

ausência de associação estatisticamente significativa da atividade física com a DMO, 

esta variável apresentou valor de p limítrofe igual a 0,06, ou seja, poderia ainda 

representar um determinante na associação com a DMO. Porém, acredita-se que a 

influência hormonal é muito mais importante no sexo feminino por conta da 

menopausa, aspecto presente em aproximadamente 82% das mulheres investigadas 

nesse estudo.  

O estudo nacional de base populacional BRAZOS realizado em 2006 (The 

Brazilian Osteoporosis Study) observou resultados similares em que nas mulheres a 

idade avançada e a menopausa precoce foram fatores de risco para fraturas de baixo 

impacto, já nos homens os fatores de risco que se associaram com as fraturas 

osteoporóticas foram à falta de atividade física e o tabagismo atual (PINHEIRO et al., 

2010). Em Portugal, um estudo encontrou que o tabagismo foi fator de risco para a 

recuperação da massa óssea em homens e mulheres com idades acima de 50 anos que 

tinham sofrido fraturas osteoporóticas (RODRIGUES et al., 2012). 

Algumas formas de exercícios têm-se mostrado benéficas para retardar ou 

reverter à perda de massa óssea relacionada com a idade (PEDRINELLI et al., 2009). 
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Um estudo realizado em São Paulo entre 2009 a 2010 com 93 mulheres e homens 

idosos, observou que os idosos do sexo masculino com maior desempenho nos testes de 

atividade física apresentaram maiores valores de DMO do fêmur comparados com os de 

menor desempenho, resultado não observado quando as mulheres foram avaliadas 

(SANTOS et al., 2013). Nas mulheres a menopausa e a idade foram às únicas variáveis 

do nível proximal que se mantiveram associadas à DMO mesmo após o ajuste por todos 

os demais níveis. Observou-se que quanto maior a idade menor a massa óssea, e que as 

mulheres que ainda menstruavam apresentaram maior DMO. Uma explicação para isso 

seria fato de que as mulheres sofrem modificações hormonais com o passar da idade por 

conta da menopausa, a principal delas seria a diminuição dos níveis dos hormônios 

estrogênios, que por consequência causa a diminuição da atividade osteoblástica, 

dificultando a deposição de cálcio e fosfato na matriz óssea (MALAIRUNGSAKUL & 

WIWATANADATE, 2013). Além disso, a teoria de que a perda óssea acentuada e a 

ocorrência de osteoporose estão relacionadas com os níveis hormonais é mais evidente 

entre as mulheres, no qual a perda de estrógenos começa por volta dos 50 anos, 

enquanto a testosterona no homem pode persistir em níveis adequados até a sétima 

década de vida (OLIVEIRA & GUIMARÃES, 2010). 

              Entre homens e mulheres também foram observadas diferenças na associação 

de ingestão de nutrientes e DMO. Segundo os nossos dados, entre os homens quanto 

maior a ingestão de ácido fólico e vitamina B6, maiores foram os valores de DMO. São 

poucos os estudos que investigaram a associação de nutrientes e DMO em homens. Um 

dos poucos estudos brasileiros em homens com idade maior que 50 anos investigou a 

massa óssea e a sua relação com a ingestão de nutrientes e verificou que apenas a 

ingestão de cálcio foi associada com a DMO exclusivamente entre homens negros e que 

entre homens brancos nenhuma associação foi encontrada. Esse estudo levantou a 

hipótese de que pode haver um mecanismo de ação de cálcio na estrutura óssea 

diferente segundo a raça entre os homens (JAIME et al., 2006).  

              Além do pequeno número de estudos e alguns controversos sobre a relação da 

DMO com a ingestão de nutrientes, dados do Inquérito Nacional de Alimentação (INA) 

realizado pelo IBGE na última Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (IBGE, 

2010) mostraram que a população brasileira não atinge a recomendação da ingestão de 

cálcio, vitamina D e vitaminas do complexo B, principalmente as mulheres idosas 

(ARAUJO et al., 2013; FISBERG et al., 2013; VEIGA et al., 2013). A ingestão desses 
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nutrientes foi ligeiramente maior entre os homens. Esses dados podem auxiliar na 

interpretação da possível não associação entre a DMO e os nutrientes, pois a maior parte 

da população brasileira não atinge as quantidades recomendadas de ingestão desses 

nutrientes. Em consonância com esses resultados, um estudo realizado no Rio Grande 

do Sul com idosos evidenciou que apenas 3% dos idosos consumiam 1.200 mg ou mais 

de cálcio diariamente e 30% consumiam uma quantidade inadequada de cálcio para essa 

faixa etária (LANZA et al., 2012). 

              Outras pesquisas, porém, observaram associação da ingestão de nutrientes com 

a DMO. Estudo longitudinal com 117 mulheres italianas na pós-menopausa, não 

observaram relação significativa entre a mudança na DMO vertebral e vitamina B12, 

mas a taxa anual de mudança na DMO vertebral estava significativamente relacionada 

aos níveis de folato (CAGNACCI et al., 2008). Outro estudo transversal realizado na 

Dinamarca verificou correlações positivas entre o consumo diário proveniente da dieta e 

o consumo da dieta acrescido de suplementos de folato e DMO no colo do fêmur, mas 

também, não evidenciou a relação entre DMO e vitamina B6 ou B12 em mulheres na 

pós-menopausa (Rejnmark et al., 2008). 

            Um estudo transversal brasileiro realizado em 2004 com 251 mulheres na pós-

menopausa avaliou a correlação entre deficiência de vitamina D e DMO e embora tenha 

sido observada elevada incidência de concentrações séricas inadequadas de 25-OH 

vitamina D (68,3%) não foram observadas diferenças significativas entre as 

concentrações séricas de vitamina D e DMO (RUSSO et al., 2009). Outro estudo 

também brasileiro conduzido em 2011 não encontrou correlação significativa entre 

DMO e vitamina D sérica em 251 mulheres na pós-menopausa (LABRONICI et al., 

2013). Mulheres americanas na pós-menopausa que foram submetidas à suplementação 

de vitamina D também não apresentaram associação com a DMO (NIEVES et al., 

2012). 

             Estudos transversais, como o presente estudo, podem apresentar algumas 

limitações que afetam a interpretação dos resultados. Não é possível identificar a ordem 

cronológica de ocorrência dos fatores de risco, por exemplo, comportamentais, estado 

nutricional e ingestão de nutrientes, em relação a DMO, ou seja, não é possível 

assegurar se os indivíduos passaram a praticar atividade física após descobrirem que 

estavam com a DMO baixa ou ainda se os indivíduos diagnosticados com osteoporose 

mudaram sua ingestão alimentar na tentativa de diminuir os danos causados pela perda 
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de massa óssea, aumentando a ingestão de alimentos ricos nos nutrientes 

reconhecidamente protetores da saúde óssea, como cálcio e vitamina D (VICTORA, 

1992). Essas questões podem ter representado uma limitação do presente estudo. Porém, 

vale destacar que os indivíduos investigados assistidos pelo PMF eram em sua maioria 

de baixa renda e, portanto, acredita-se que possam ter mais dificuldade no acesso ao 

diagnóstico de osteoporose, uma vez que o mesmo é realizado por meio do exame do 

DXA, exame este de alto custo para a rede pública. 

              O modelo hierarquizado utilizado nesse estudo é uma alternativa que pode ser 

aplicada em estudos epidemiológicos que apresentam um grande número de variáveis 

em que a hierarquia das variáveis independentes é estabelecida e mantida durante a 

análise dos dados permitindo assim a seleção daquelas mais fortemente associadas com 

o desfecho. (OLINTO et al., 1993; FUCHS et al., 1996). Portanto, uma vantagem do 

estudo aqui apresentado foi identificar a associação entre a ingestão de nutrientes e 

DMO ajustada por potenciais fatores de confusão definidos de forma hierárquica. Além 

disso, a ingestão de energia e macronutrientes podem interferir na ingestão dos 

micronutrientes e, por isso, foi realizada uma hierarquia dentro de deste nível, 

possibilitando assim a identificação da qualidade da dieta com base na ingestão de 

micronutrientes ajustados pelo consumo calórico total. 

             Na presente investigação nenhum nutriente foi associado com a DMO entre as 

mulheres, já em homens a ingestão de ácido fólico e a vitamina B6 foram associadas 

positivamente com a DMO. Além das diferenças encontradas na associação com os 

nutrientes, a DMO foi também associada positivamente com atividade física e índice de 

massa magra, e negativamente com tabagismo, idade e raça branca entre os homens. No 

entanto, entre as mulheres a DMO se associou positivamente com maior circunferência 

de cintura e índice de massa magra, e negativamente com raça branca, idade e 

menopausa. Essas diferenças entre os gêneros podem ser justificadas pelas mudanças 

hormonais sofridas pelas mulheres na menopausa. Os achados do presente estudo 

sugerem que nas mulheres as variáveis de menopausa e consequentemente a idade 

foram os principais aspectos de alterações na DMO no sexo feminino, porém outros 

estudos com desenho longitudinal que possam verificar a precedência da ocorrência do 

consumo alimentar em relação à perda de DMO são necessários e pertinentes a fim de 

elucidar o papel da ingestão de nutrientes na saúde óssea.  
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Figura 1: Modelo hierarquizado das relações entre os fatores de confusão para a 

associação entre ingestão de nutrientes e densidade mineral óssea. 
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Tabela 1 - Características demográficas, socioeconômicas, comportamentais, composição corporal, estado nutricional, ingestão de nutrientes e 

biológicas de adultos e idosos assistidos pelo Programa Médico de Família do município de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 

Características Total (n=414) 

 

Homens (n=154) 

 

Mulheres (n=260) 

 

Valor de p* 

Raça   (n=409) (n=152) (n=257) 0,2 

N (%) Preta 102 (24,9) 30 (19,7) 72 (28,0)  

 Parda 152 (37,2) 62 (40,8) 90 (35,0)  

 Branca 155 (37,9) 60 (39,5) 95 (37,0)  

Escolaridade   (n=412) (n=153) (n=259) 0,6 

N (%) Superior 23 (5,6) 11 (7,2) 12 (4,6)  

 Ensino médio 102 (24,7) 37 (24,2) 65 (25,1)  

 Ensino fundamental 255 (61,9) 91 (59,5) 164 (63,3)  

 Não alfabetizado ou 

alfabetizado 

32 (7,8) 14 (9,1) 18 (7,0)  

Renda Familiar 

mensal per capita 

 (n=408) (n=151) (n=257)  

Média (desvio 

padrão) 

 740,3 (420,4) 908,2 (480,7) 641,6 (388,7) <0,01 

* Variáveis categóricas: valor de p baseado no teste do Qui-quadrado e variáveis contínuas: valor de p baseado no teste T student para 

comparações de médias. 
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Tabela 1 - Características demográficas, socioeconômicas, comportamentais, composição corporal, estado nutricional, ingestão de nutrientes e 

biológicas de adultos e idosos assistidos pelo Programa Médico de Família do município de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 

Características Total (n=414) 

 

Homens (n=154) 

 

Mulheres (n=260) 

 

Valor de p* 

Consumo de bebida 

alcoólica 

 (n=413) (n=154) (n=259) <0,01 

N (%) Não consumidor 119 (28,8) 15 (9,7) 104 (40,1)  

 Ex-consumidor 105 (25,4) 44 (28,6) 61 (23,5)  

 Consumidor 

ocasional 

75 (18,1) 30 (19,5) 45 (17,4)  

 Consumidor 

frequente 

114 (27,6) 65 (42,2) 49 (18,9)  

Tabagismo  (n=413) (n=153) (n=260) <0,01 

N (%) Não fumante 214 (51,8) 60 (39,2) 154 (59,2)  

 Ex-fumante 129 (31,2) 66 (43,1) 63 (24,2)  

 Fumante 70 (16,9) 27 (17,6) 43 (16,5)  

Atividade física  (n=404) (n=149) (n=260) 0,8 

N (%) Ativo 244 (60,4) 91 (61,1) 153 (58,8)  

 Não ativo 160 (39,6) 58 (38,9) 102 (39,2)  

* Variáveis categóricas: valor de p baseado no teste do Qui-quadrado e variáveis contínuas: valor de p baseado no teste T student para 

comparações de médias. 
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Tabela 1 - Características demográficas, socioeconômicas, comportamentais, composição corporal, estado nutricional, ingestão de nutrientes e 

biológicas de adultos e idosos assistidos pelo Programa Médico de Família do município de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 

Características Total (n=414) 

 

Homens (n=154) 

 

Mulheres (n=260) 

 

Valor de p* 

Índice de massa 

corporal 

 (n=414) (n=154) (n=260) <0,01 

N (%) Não Obeso 

(<30kg/m²) 

286 (69,1) 124 (80,5) 162 (62,3)  

 Obeso (≥30kg/m²) 128 (30,9) 30 (19,5) 98 (37,7)  

Circunferência de 

cintura  

 (n=414) (n=154) (n=260) <0,01 

N (%) Não risco (<80,0cm 

para homens e 

<94,0cm para 

mulheres) 

120 (29,0) 79 (51,3) 41 (15,8)  

 Risco (≥94,0cm para 

homens e ≥80cm para 

mulheres) 

294 (71,0) 75 (48,7) 219 (84,2)  

Índice de massa gorda  (n=414) (n=154) (n=260)  

Média (desvio 

padrão) 

 10,6 (4,4) 7,9 (3,6) 12,1 (4,0) 0,04 

Índice de massa 

magra 

 (n=414) (n=154) (n=260)  

Média (desvio 

padrão) 

 16,6 (2,4) 17,9 (2,4) 15,8 (2,0) 0,1 

* Variáveis categóricas: valor de p baseado no teste do Qui-quadrado e variáveis contínuas: valor de p baseado no teste T student para 

comparações de médias. 
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Tabela 1 - Características demográficas, socioeconômicas, comportamentais, composição corporal, estado nutricional, ingestão de nutrientes e 

biológicas de adultos e idosos assistidos pelo Programa Médico de Família do município de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 

Características Total (n=414) 

 

Homens (n=154) 

 

Mulheres (n=260) 

 

Valor de p* 

Macronutrientes  (n=414) (n=154) (n=260)  

Média (desvio 

padrão) 

Energia 2786,0 (1158,1) 3222,1 (1248,3) 2527,7 (1018,7) <0,01 

 Carboidrato 417,3 (190,9) 473,9 (205,4) 383,9 (173,7) 0,05 

 Lipídio 72,3 (32,7) 83,6 (36,1) 65,6 (28,6) <0,01 

 Proteína 117,1 (47,9) 134,6 (50,1) 106,7 (43,3) 0,02 

Micronutrientes  (n=414) (n=154) (n=260)  

Média (desvio 

padrão) 

Cálcio 1092,4 (590,6) 1192,0 (655,5) 1033,3 (541,3) 0,07 

 Vitamina D 4,9 (3,6) 5,5 (3,9) 4,5 (3,4) 0,37 

 Fósforo 1605,2 (687,9) 1824,1 (726,4) 1475,6 (630,5) 0,08 

 Ácido fólico 733,9 (365,0) 809,8 (377,6) 689,3 (350,4) 0,16 

 Vitamina B6 2,8 (1,2) 3,2 (1,3) 2,6 (1,1) 0,01 

 Vitamina B12 6,6 (4,9) 7,6 (5,0) 6,0 (4,7) 0,17 

* Variáveis categóricas: valor de p baseado no teste do Qui-quadrado e variáveis contínuas: valor de p baseado no teste T student para 

comparações de médias. 
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Tabela 1 - Características demográficas, socioeconômicas, comportamentais, composição corporal, estado nutricional, ingestão de nutrientes e 

biológicas de adultos e idosos assistidos pelo Programa Médico de Família do município de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 

Características Total (n=414) 

 

Homens (n=154) 

 

Mulheres (n=260) 

 

Valor de p* 

Idade  (n=414) (n=154) (n=260) 0,2 

N (%) Adultos (≤59 anos) 247 (59,7) 86 (55,8) 161 (61,9)  

 Idosos (≥60 anos) 167 (40,3) 68 (44,1) 99 (38,1)  

Menopausa    (n=255) - 

N (%) Não - - 47 (18,4) - 

 Sim - - 208 (81,6) - 

* Variáveis categóricas: valor de p baseado no teste do Qui-quadrado e variáveis contínuas: valor de p baseado no teste T student para 

comparações de médias. 
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Tabela 2- Associação entre densidade mineral óssea total do corpo e fatores demográfico e socioeconômicos de mulheres adultas e idosas 

(n=260) assistidas pelo Programa Médico de Família de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Análise bivariada. 

(b) Análise multivariada para fatores demográfico e socioeconômicos.  

* Categoria de referência 

 

 

 

 

 

Fatores demográfico e 

socioeconômicos 

n βa Valor de p βb Valor de p 

Raça 257     

Preta 72 Ref* - Ref* - 

Parda 90 -0,00 0,88 -0,01 0,98 

Branca 95 -0,05 0,02 -0,05 <0,01 

Escolaridade 259     

Superior 12 Ref* - Ref* - 

Ensino médio 65 0,03 0,52 0,10 0,12 

Ensino fundamental 164 0,00 0,91 -0,04 0,56 

Não alfabetizado ou 

alfabetizado 

18 -0,05 0,27 -0,12 0,06 

Renda familiar mensal 

per capita 

257 -0,00  0,34 -0,03 0,67 
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Tabela 3- Associação entre densidade mineral óssea total do corpo e fatores comportamentais de mulheres adultas e idosas (n=260) assistidas 

pelo Programa Médico de Família de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Análise bivariada. 

(b) Análise multivariada para fatores comportamentais. 

(c) Análise multivariada para fatores comportamentais ajustada para fator demográfico (raça). 

* Categoria de referência 

 

 

 

 

 

 

 

Fatores comportamentais n βa Valor de p βb Valor de p βc Valor de p 

Consumo de bebida 

alcoólica 

259       

Não consumidor 104 Ref* - Ref* - Ref* - 

Ex-consumidor 61 0,02  0,23 0,03 0,58 0,01 0,93 

Consumidor ocasional 45 0,03  0,21 0,04  0,49 0,05 0,42 

Consumidor frequente 49 0,05  0,03 0,09 0,16 0,08 0,20 

Tabagismo 260       

Não fumante 154 Ref* - Ref* - Ref* - 

Ex-fumante 63 -0,00  0,94 0,00  1,00 -0,02 0,75 

Fumante 43 -0,01  0,61 -0,01  0,84 -0,02 0,72 

Atividade física 260       

Ativo 153 Ref* - Ref* - Ref* - 

Não ativo 102 -0,03  0,04 -0,03  0,04 -0,11 0,06 
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Tabela 4- Associação entre densidade mineral ósseo total do corpo e estado nutricional de mulheres adultas e idosas (n=260) assistidas pelo 

Programa Médico de Família de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Análise bivariada. 

(b) Análise multivariada para estado nutricional.  

(c) Análise multivariada para os fatores do estado nutricional ajustada para fator demográfico (raça). 

* Categoria de referência 

 

 

 

 

 

 

 

Fatores de estado 

nutricional 

n βa Valor de p βb Valor de p βc Valor de p 

Índice de massa 

corporal 

260       

Não Obeso (<30kg/m²) 162 Ref* - Ref* - Ref* - 

Obeso (≥30kg/m²) 98 0,11  <0,01 0,12 0,07 0,12 0,07 

Circunferência de 

cintura  

260    0,10   

Não risco (<80,0cm) 41 Ref* - Ref* - Ref* - 

Risco (≥80,0cm) 219 0,14  <0,01 0,06 <0,01 0,06 <0,01 

Índice de massa gorda 260 0,01  <0,01 0,13 0,07 0,13 0,07 

Índice de massa magra  260 0,01 <0,01 0,00  <0,01 0,03 <0,01 
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Tabela 5- Associação entre densidade mineral óssea total do corpo e ingestão de macronutrientes e fatores biológicos de mulheres adultas e 

idosas (n=260) assistidas pelo Programa Médico de Família de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Análise bivariada. 

(b) Análise multivariada para ingestão de macronutrientes e fatores biológicos. 

(c) Análise multivariada para ingestão de macronutrientes e fatores biológicos ajustada para fatores demográfico (raça) e do estado nutricional 

(circunferência de cintura e índice de massa magra). 

* Categoria de referência 

 

 

 

 

 

Nutrientes n βa Valor de p βb Valor de p βc Valor de p 

Macronutrientes 260       

Energia 260 -0,00  0,36 -0,06  0,31 -0,01 0,81 

Carboidrato 260 -0,00  0,13 -0,08 0,16 -0,04 0,45 

Lipídio 260 0,00  0,68 -0,05 0,38 -0,01 0,79 

Proteína 260 0,00  0,81 -0,01 0,95 0,03 0,52 

Fatores biológicos        

Idade 260       

Adultos (≤59 anos) 161 Ref* - Ref* - Ref* - 

Idosos (≥60 anos) 99 -0,08  <0,01 -0,06 <0,01 -0,05 <0,01 

 Menopausa 255       

Não 47 Ref* - Ref* - Ref* - 

Sim 208 -0,01 <0,01 -0,08 <0,01 -0,06 <0,01 
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Tabela 6- Associação entre densidade mineral óssea total do corpo e ingestão de micronutrientes de mulheres adultas e idosas (n=260) assistidas 

pelo Programa Médico de Família de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Análise bivariada. 

(b) Análise multivariada para ingestão de micronutrientes. 

(c) Análise multivariada para ingestão de micronutrientes ajustada para fatores demográfico (raça), do estado nutricional (circunferência de 

cintura e índice de massa magra) e biológicos (idade e menopausa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrientes n βa Valor de p βb Valor de p βc Valor de p 

Micronutrientes 260       

Cálcio 260 -0,00  0,37 0,00  0,89 -0,01 0,87 

Vitamina D 260 -0,00  0,22 -0,01  0,28 -0,03 0,58 

Fósforo 260 -0,00  0,54 -0,00  0,71 0,01 0,93 

Ácido fólico 260 -0,00  0,66 -0,00  0,54 -0,00 0,96 

Vitamina B6 260 0,00  0,76 0,01 0,39 0,02 0,75 

Vitamina B12 260 0,00  0,78 0,01  0,33 0,03 0,49 
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Tabela 7- Associação entre densidade mineral óssea total do corpo e fatores socioeconômicos de homens adultos e idosos (n=154) assistidos pelo 

Programa Médico de Família de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 

Fatores demográfico e 

socioeconômicos 

n βa Valor de p βb Valor de p 

Raça 152     

Preta 30 Ref* - Ref* - 

Parda 62 -0,06 0,05 -0,05 0,09 

Branca 60 -0,08 0,01 -0,10 <0,01 

Escolaridade 153     

Superior 11 Ref* - Ref* - 

Ensino médio 37 -0,01 0,81 -0,03 0,60 

Ensino fundamental 91 -0,06 0,14 -0,10 0,08 

Não alfabetizado ou 

alfabetizado 

14 -0,07 0,21 -0,11 0,08 

Renda familiar contínua 151 0,00 0,38 -0,00 0,73 

(a) Análise bivariada. 

(b) Análise multivariada para fatores demográfico e socioeconômicos.  

* Categoria de referência 
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Tabela 8- Associação entre densidade mineral óssea total do corpo e fatores comportamentais de homens adultos e idosos (n=154) assistidos pelo 

Programa Médico de Família de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Análise bivariada. 

(b) Análise multivariada para fatores comportamentais. 

(c) Análise multivariada para os fatores comportamentais ajustada para fator demográfico (raça). 

* Categoria de referência 

 

 

 

 

 

 

 

Fatores comportamentais n βa Valor de p βb Valor de p βc Valor de p 

Consumo de bebida 

alcoólica 

154  0,15     

Não consumidor 15 Ref* - Ref* - Ref* - 

Ex-consumidor 44 -0,04 0,34 -0,09 0,27 -0,11 0,18 

Consumidor ocasional 30 -0,03 0,43 -0,07 0,38 -0,05 0,55 

Consumidor frequente 65 -0,02 0,61 0,10 0,21 0,10 0,21 

Tabagismo 153       

Não fumante 60 Ref* - Ref* - Ref* - 

Ex-fumante 66 0,01 0,7 0,03 0,69 0,02 0,79 

Fumante 27 -0,07 0,02 -0,09 <0,01 -0,10 <0,01 

Atividade física 149       

Ativo 91 Ref* - Ref* - Ref* - 

Não ativo 58 -0,07 <0,01 -0,07 <0,01 -0,06 <0,01 
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Tabela 9- Associação entre densidade mineral óssea total do corpo e estado nutricional de homens adultos e idosos (n=154) assistidos pelo 

Programa Médico de Família de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Análise bivariada. 

(b) Análise multivariada para estado nutricional.  

(c) Análise multivariada para os fatores do estado nutricional ajustada para fatores demográfico (raça) e comportamentais (tabagismo e atividade 

física). 

* Categoria de referência 

 

 

 

 

 

 

Fatores de estado 

nutricional 

n βa Valor de p βb Valor de p βc Valor de p 

Índice de massa 

corporal 

154       

Não Obeso (<30kg/m²) 124 Ref* - Ref* - Ref* - 

Obeso (≥30kg/m²) 30 0,13 <0,01 0,09 0,29 0,12 0,15 

Circunferência de 

cintura  

154       

Não risco (<94,0cm) 79 Ref* - Ref* - Ref* - 

Risco (≥94,0cm) 75 0,09 <0,01 0,04 0,65 0,08 0,34 

Índice de massa gorda 154 0,09 <0,01 0,14 0,09 0,12 0,13 

Índice de massa magra  154 0,00 <0,01 0,03 <0,01 0,03 <0,01 
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Tabela 10- Associação entre densidade mineral óssea total do corpo e ingestão de macronutrientes e fator biológico de homens adultos e idosos 

(n=154) assistidos pelo Programa Médico de Família de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Análise bivariada. 

(b) Análise multivariada para ingestão de macronutrientes e fatores biológicos 

(c) Análise multivariada para ingestão de macronutrientes e fator biológico ajustada para os fatores demográfico (raça), comportamentais 

(tabagismo e atividade física) e do estado nutricional (índice de massa magra).  

* Categoria de referência 

 

 

 

 

 

 

Nutrientes n βa Valor de p βb Valor de p βc Valor de p 

Macronutrientes        

Energia 154 -0,00 0,35 -0,10 0,18 -0,07 0,30 

Carboidrato 154 -0,00 0,20 -0,12 0,14 -0,09 0,18 

Lipídio 154 0,00 0,19 -0,15 0,06 -0,10 0,14 

Proteína 154 0,00 0,92 -0,05 0,55 -0,06 0,37 

Fator biológico        

Idade 154       

Adultos (≤59 anos) 86 Ref* - Ref* - Ref* - 

Idosos (≥60 anos) 68 -0,07 p<0,01 -0,07 <0,01 -0,06 <0,01 
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Tabela 11- Associação entre densidade mineral óssea total do corpo e ingestão de micronutrientes de homens adultos e idosos (n=154) assistidos 

pelo Programa Médico de Família de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Análise bivariada. 

(b) Análise multivariada para ingestão de micronutrientes. 

(c) Análise multivariada para ingestão de micronutrientes ajustada para os fatores demográfico (raça), comportamentais (tabagismo e atividade 

física), do estado nutricional (índice de massa magra) e fator biológico (idade).  

 

 

 

 

 

 

 

Variável n βa Valor de p βb Valor de p βc Valor de p 

Micronutrientes        

Cálcio 154 -0,00 0,24 -0,00 0,16 0,00 1,00 

Vitamina D 154 0,00 0,80 0,00 0,84 -0,05 0,50 

Fósforo 154 -0,00 0,83 0,00 0,75 0,02 0,88 

Ácido fólico 154 -0,00 0,36 -0,00 0,11 0,01 <0,01 

Vitamina B6 154 0,00 0,69 0,03 0,14 0,02 0,04 

Vitamina B12 154 0,00 0,31 0,00 0,70 -0,02 0,77 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

             Estudos têm sido realizados para identificar os fatores associados à DMO, 

principalmente devido à importância da baixa DMO como fator de risco para 

osteoporose e fraturas ósseas. A ingestão de nutrientes pode exercer papel fundamental 

na manutenção da saúde óssea, participando da prevenção e tratamento de agravos 

relacionados ao prejuízo ósseo. Porém os estudos que relacionam a ingestão de 

nutrientes e DMO ainda são escassos e contraditórios. Dentre os potencias fatores de 

confusão testados no presente estudo, a raça (bloco distal), atividade física e tabagismo 

(bloco intermediário II), índice de massa magra (bloco intermediário I), idade, vitaminas 

B6 e ácido fólico (bloco proximal) foram os que se associaram com a DMO em 

indivíduos do sexo masculino. Nas mulheres os fatores associados com a DMO foram 

raça (bloco distal), circunferência de cintura e índice de massa magra (bloco 

intermediário II), idade e menopausa (bloco proximal). Os resultados do presente estudo 

apontaram para a associação independente da ingestão de vitamina B6 e ácido fólico 

entre os homens. Nenhum nutriente investigado foi associado à DMO entre as mulheres. 

Para homens, os fatores modificáveis atividade física e tabagismo mostraram-se 

associados à DMO, indicando que o aumento da atividade física e a redução do 

tabagismo podem ser mudanças relacionadas ao estilo de vida que poderiam evitar a 

perda de massa óssea no sexo masculino. Para ambos os sexos, ser branco, ter um 

menor índice de massa magra e idade mais avança representaram menores valores de 

DMO. Esses achados foram similares aos encontrados na literatura. Contudo, o presente 

estudo não confirmou o papel da ingestão de nutrientes reconhecidamente importantes 

para a saúde óssea, como o cálcio e vitamina D, em ambos os sexos. Além disso, não foi 

verificada a participação da ingestão de nenhum nutriente testado com a DMO entre as 

mulheres. Porém, acredita-se que entre as mulheres as mudanças hormonais causadas 

pela menopausa representem os principais aspectos de alterações na DMO no sexo 

feminino. Porém, entre os homens ingerir maiores quantidades de vitamina B6 e ácido 

fólico representou maiores valores de DMO. Finalmente, é importante que homens e 

mulheres sejam encorajados a ter hábitos de vida saudáveis que incluem o aumento da 

prática de atividade física, redução do tabagismo, aumento do índice de massa magra e 

hábitos alimentares saudáveis a fim de potencializar a manutenção e evitar a perda de 

massa óssea ao longo da vida. 
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10. ANEXOS 

 

ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética  
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ANEXO B – Questionário do Estudo DIGITALIS 
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ANEXO C – Questionário de Frequência Alimentar 
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