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RESUMO 
 

 
Introdução: O consumo de cálcio e vitamina D vem decaindo na população 
brasileira, especialmente nos idosos. Esses nutrientes apresentam importância 
significativa na saúde óssea e suas deficiências estão associadas a maior risco de 
desenvolvimento de doenças ósseas como osteopenia e osteoporose. Objetivo: 
Avaliar o consumo alimentar de cálcio e vitamina D das idosas participantes do 
projeto cintura fina da cidade de Vitória de Santo Antão-Pernambuco. Metodologia: 
Foi realizado um estudo transversal, de intervenção, com idosas, acima de 60 anos. 
Os dados foram coletados através de questionário formulado para a pesquisa. 
Foram coletadas variáveis sócio demográficas, clínicas, antropométricos, para 
diagnóstico do estado nutricional e risco cardiovascular, e dados alimentares. 
Resultados: O estudo contou com 17 idosas com média de idade 70,4 (± 6,5) anos, 
todas do sexo feminino. A maioria tinha idade acima de 80 anos, viúvas, com ensino 
fundamental incompleto e renda maior que um salário mínimo. Quanto ao estado 
nutricional verificou-se que 58,8% encontram-se com excesso de peso pelo índice 
de massa corporal e 47,1% pela dobra cutânea tricipital, porém 58,8% estavam 
eutróficas pela circunferência do braço,88,2% pela circunferência muscular do braço 
e 100% pela circunferência da panturrilha. Quanto ao risco de desenvolver doenças 
cardiovasculares, constatou-se que 70,6% tinham risco muito aumentado pela 
circunferência da cintura e 82,4% risco aumentado pela relação cintura quadril. O 
consumo alimentar evidenciou que a maioria consome caloria e cálcio abaixo do 
recomendado, proteínas em excesso, carboidrato e lipídeos adequados e todas as 
usuárias consomem vitamina D abaixo do recomendado.Em relação a aspectos 
clínicos a maior parte das participantes alegou sentir dor nos ossos, porém a maioria 
não foi diagnosticada com osteoporose ou osteopenia e utiliza ou já utilizaram 
suplemento de cálcio e/ou vitamina D. O questionário de frequência alimentar 
verificou que em relação ao consumo diário de leite e derivados, 52,9% (n=9) 
consome apenas 1 porção diária, 29,4% das idosas estudas (n=5) não consomem 
nenhuma porção, 11,76% (n=2) consome 2 porções e apenas 5,88% (n=1) consume 
3 porções. Os alimentos fontes de cálcio e/ou vitamina D que são consumidos 
diariamente são leite (44%), queijo (28%), couve (5%), iogurte (17%) e atum 
(6%).Das usuárias, 5,8% relataram nunca comer queijo; 11,7% leite e sardinha; 
17,6% ovo de galinha; 23,5% iogurte e bacalhau; 29,4% fígado e couve; 35,2% 
coxão mole; 41,1% coxão mole e camarão; 47,0% castanha do Brasil e atum; 58,8% 
espinafre e salmão; 70,5% pescada, 94,1% gergilim e amêndoa; e 100% não 
consomem ostra.Conclusão: Observou-se baixo consumo de cálcio e vitamina D na 
população estudada. 
 
Palavras-chave: Consumo de alimentos. Envelhecimento. Avaliação Nutricional. 

Osteoporose. Educação alimentar e nutricional. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Introduction: The consumption of calcium and vitamin D has been declining in the 
Brazilian population, especially in the elderly. These nutrients present significant 
importance in bone health and their deficiencies are associated with a higher risk of 
development of bone diseases such as osteopenia and osteoporosis.Objective: To 
evaluate the dietary intake of calcium and vitamin D of the elderly women 
participating in the thin waist design of the city of Vitória de Santo Antão-
Pernambuco. Methodology: A cross-sectional, intervention study was conducted 
with elderly women over 60 years of age. Data were collected through a 
questionnaire formulated for the research. Socio-demographic, clinical, 
anthropometric variables were collected for the diagnosis of nutritional status and 
cardiovascular risk, and dietary data.Results: The study had 17 elderly women with 
mean age 70.4 (± 6.5) years, all of them female. Most were over 80 years of age, 
widows with incomplete elementary education and income greater than a minimum 
wage. Regarding nutritional status, 58.8% were found to be overweight by body 
mass index and 47.1% by triceps skin fold, but 58.8% were eutrophic by arm 
circumference, 88.2% Arm circumference and 100% circumference of the calf. 
Regarding the risk of developing cardiovascular diseases, it was found that 70.6% 
had a much increased risk for waist circumference and 82.4% risk increased by waist 
hip ratio. Dietary intake showed that the majority consume calorie and calcium below 
recommended levels, excess protein, carbohydrate and adequate lipids and all users 
consume vitamin D below the recommended level. Regarding clinical aspects, most 
of the participants claimed to feel pain in the bones, But the majority were not 
diagnosed with osteoporosis or osteopenia and used or already used calcium and / 
or vitamin D supplementation. The food frequency questionnaire verified that 52.9% 
(n = 9) (N = 5) do not consume any portion, 11.76% (n = 2) consume 2 servings and 
only 5.88% (n = 1) consume 3 servings. The sources of calcium and / or vitamin D 
that are consumed daily are milk (44%), cheese (28%), cabbage (5%), yogurt (17%) 
and tuna 8% reported never eat cheese; 11.7% milk and sardines; 17.6% chicken 
egg; 23.5% yogurt and cod; 29.4% liver and cabbage; 35.2 mole%; 41.1% soft coxão 
and shrimp; 47.0% Brazil nuts and tuna; 58.8% spinach and salmon; 70.5% hake, 
94.1% ginger and almond; And 100% do not consume oyster.Conclusion: Low 
intake of calcium and vitamin D was observed in the study population. 
 
Keywords: Food consumption. Aging. Nutritional evaluation. Osteoporosis. Food 

and nutrition education. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 
1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 8 

2 OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 10 

2.1 Geral .......................................................................................................................................... 10 

2.2 Específicos ................................................................................................................................ 10 

3 JUSTIFICATIVA .............................................................................................................................. 11 

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ......................................................................................................... 12 

4.1 Cálcio ......................................................................................................................................... 12 

4.1.1 Absorção, transporte, armazenamento e excreção .................................................... 12 

4.1.2 Biodisponibilidade ............................................................................................................. 13 

4.1.3 Homeostase do cálcio ...................................................................................................... 13 

4.1.4 Funções ............................................................................................................................. 14 

4.1.5 Ingestão dietética de referência ..................................................................................... 15 

4.1.6 Fontes alimentares e Ingestão ....................................................................................... 15 

4.1.7 Deficiência ......................................................................................................................... 16 

4.1.8 Toxicidade ......................................................................................................................... 16 

4.2 Vitamina D ................................................................................................................................. 16 

4.2.1 Absorção, transporte e armazenamento....................................................................... 17 

4.2.2 Biodisponibilidade ............................................................................................................. 17 

4.2.3 Metabolismo ...................................................................................................................... 18 

4.2.4 Funções ............................................................................................................................. 18 

4.2.5 Ingestão dietética de referência ..................................................................................... 19 

4.2.6 Fontes ................................................................................................................................. 19 

4.2.7 Deficiência ......................................................................................................................... 20 

4.2.8 Toxicidade ......................................................................................................................... 20 

4.3 Saúde óssea ............................................................................................................................. 21 

4.3.1 Função dos ossos ............................................................................................................ 21 

4.3.2 Composição e tipos de tecidos ósseos ......................................................................... 21 

4.3.3 Células ósseas .................................................................................................................. 22 

4.3.4 Massa óssea ..................................................................................................................... 22 

4.3.5 Nutrição dos ossos ........................................................................................................... 23 

4.3.6 Perda da Saúde Óssea ................................................................................................... 24 

4.3.6.1 Raquitismo...................................................................................................................... 24 



4.3.6.2 Osteomalácia ................................................................................................................. 25 

4.3.6.3 Osteopenia ..................................................................................................................... 25 

4.3.6.4 Osteoporose ................................................................................................................... 25 

4.3.6.4.1 Tipos ............................................................................................................................ 25 

4.3.6.4.2 Fatores de risco.......................................................................................................... 26 

4.3.6.4.3 Tratamento clínico e nutricional ............................................................................... 26 

4.4 Doença óssea em idosas ....................................................................................................... 27 

4.5 Atividade física e saúde óssea .............................................................................................. 27 

4.6 Educação alimentar e nutricional para idosos .................................................................... 28 

5 MATERIAL E MÉTODOS .............................................................................................................. 29 

5.1 Desenho, População, Local e Período do Estudo .............................................................. 29 

5.2 Projeto Cintura Fina ................................................................................................................. 29 

5.3 Intervenção Nutricional ........................................................................................................... 29 

5.4 Coleta dos dados: .................................................................................................................... 30 

5.4.1 Variáveis sócio demográficas: ........................................................................................ 31 

5.4.2 Variáveis clínicas: ............................................................................................................. 31 

5.4.3 Dados antropométricos e avaliação do estado nutricional: ....................................... 31 

5.5 Aspectos Éticos ........................................................................................................................ 35 

5.6 Riscos e benefícios ................................................................................................................. 35 

5.7 Análise estatística .................................................................................................................... 35 

6 RESULTADOS ........................................................................................................................... 36 

7 DISCUSSÃO ............................................................................................................................... 40 

8 CONCLUSÕES ........................................................................................................................... 46 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................................. 47 

APÊNDICES ....................................................................................................................................... 52 

ANEXOS .............................................................................................................................................. 58 

FIGURAS ............................................................................................................................................. 63 

 

 

 

 



8 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A quantidade de cálcio ingerida pela população brasileira vem decaindo 

devido a fatores socioeconômicos, culturais e alimentares. Este último tem como 

causa principal a alimentação fora do domicílio, onde as pessoas preferem o 

consumo de alimentos industrializados (PEREIRA et al., 2009). A recomendação 

diária de cálcio é de 1300mg para adolescentes, 1000mg para adultos e 1200mg 

para idosos segundo as DRIs (INSTITUTE OF MEDICINE, 1997) e algumas das 

suas principais fontes alimentares são: leite, iogurte, queijo, brócolis, couve, 

espinafre e a espinha do peixe (BUZINARO; ALMEIDA; MAZETO, 2006). 

O cálcio tem muitas funções no nosso organismo, dentre elas estão a 

construção e a manutenção de ossos e dentes, participação da atividade de 

algumas enzimas, da coagulação sanguínea, estabilização da membrana celular, 

auxilia na transmissão de íons, na liberação de neurotransmissores e na função de 

hormônios proteicos, ativa enzimas do meio extracelular e intracelular, regula os 

batimentos cardíacos, torna o balanço adequado de íons de cálcio, sódio, potássio e 

magnésio, mantém o tônus muscular e controla a irritabilidade (PHILIPPI, 2014).  

Além do cálcio, o consumo de vitamina D, ou calcitriol, também está 

comprometido na população. As principais causas de sua deficiência são os hábitos 

culturais, a região geográfica (pouca incidência da luz solar), cor da pele (cor de pele 

com maior teor de melanina dificulta a captação da vitamina D), menor ingestão de 

alimentos fontes de vitamina D ou erro no seu metabolismo (JUNIOR et al., 2011).  

Sua recomendação diária segundo as DRIs é de 5mcg/dia, a partir dos 51 

anos de idade passa a ser 10 mcg/dia e aos 71 anos, de 15 mcg/dia (INSTITUTE OF 

MEDICINE, 1997). A dieta é responsável por 10% a 20% da vitamina D necessária, 

tendo como fonte de vitamina D3 (colecalciferol) os peixes gordurosos de água fria e 

profunda e de vitamina D2 (ergosterol), fungos comestíveis. O restante é sintetizado 

endogenamente, sendo necessária a ativação da vitamina D pela radiação 

ultravioleta B (UVB) (CASTRO, 2011).  

O calcitriol, forma ativa da vitamina D, age no crescimento, desenvolvimento e 

formação de ossos, dentes, manutenção dos níveis séricos de cálcio e fósforo 

possibilitando a mineralização óssea (PHILIPPI, 2014). Estudos apontam que a 

deficiência continua de vitamina D juntamente com a de cálcio tem diversas 
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consequências dentre elas o câncer, doenças infecciosas, inflamatórias, 

autoimunes, cardiovasculares e metabólicas, como a doenças ósseas: osteopenia e 

osteoporose (RAFAELLI et al., 2015). Nos idosos, a presença de osteoporose é 

frequente e decorrente, dentre outros fatores, da falta de alimentos fontes de cálcio e 

vitamina D. A principal consequência dessa doença óssea é o aumento da 

fragilidade óssea e risco de fraturas, prejudicando a qualidade de vida na 

senescência (MAHANL; ESCOTT-STUMP; RAYMOND, 2012). 

O calcitriol funciona como um hormônio que regula o metabolismo do cálcio, 

mantendo o nível sérico deste mineral em estado normal, tornando assim possível a 

execução de diversas funções metabólicas, entre essas funções está a 

mineralização óssea. Assim, a deficiência de ambos (cálcio e vitamina D) pode levar 

a desmineralização óssea, tendo como resultado principal a osteopenia e caso não 

seja revertida pode evoluir para a osteoporose (BUENO; CZEPIELEWSKI, 2008). 

Para evitar tais patologias são necessárias correções através de uma 

alimentação adequada buscando resultados no sentido de melhora da saúde óssea, 

através de um fornecimento adequado desses nutrientes. Assim, são necessários 

estudos que avaliem o consumo alimentar desses nutrientes em idosos, quando 

diagnosticado baixo, ações educativas devem ser elaboradas para a criação de 

hábitos de vida mais saudáveis, incluindo adequação da alimentação, focando no 

aumento do consumo de alimentos fonte de cálcio e vitamina D, contribuindo desta 

forma para a prevenção da osteopenia/osteoporose, proporcionando uma melhoria 

da qualidade de vida da população. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Avaliar o consumo alimentar de Cálcio e vitamina D das idosas participantes 

do projeto de extensão cintura fina da cidade de Vitória de Santo Antão-

Pernambuco. 

 

2.2 Específicos 

 

 Descrever as variáveis demográficas, socioeconômicas e clínicas da 

população estudada;  

 Avaliar o estado nutricional e o risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares das usuárias do projeto; 

 Analisar o consumo alimentar e o consumo de cálcio e vitamina D das 

integrantes do projeto;  

 Orientar nutricionalmente as participantes quanto à importância do consumo 

do cálcio e vitamina D. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

O cálcio e a vitamina D são nutrientes indispensáveis para manutenção da 

fisiologia normal do ser humano e seu consumo deve ser realizado diariamente 

através de refeições balanceadas. A deficiência de ambos causa diversas 

comorbidades, sendo a principal a deterioração dos ossos, principalmente em 

idosos, propiciando o aumento do risco de quedas que tem como principal 

consequência as fraturas que podem levar a imobilização do idoso. 

Assim, conhecer o consumo alimentar desses nutrientes em idosos, torna-se 

de suma importância, pois medidas corretivas podem ser implementadas como 

atividades de educação alimentar e nutricional, proporcionando a adoção de hábitos 

alimentares saudáveis e alimentação rica em alimentos fontes e biodisponíveis 

desses nutrientes. Assim, projetos de intervenção nutricional podem ser eficazes 

para conscientização e melhoria da qualidade de vida de idosos, pois podem 

diminuir a incidência de doenças causadas pela deficiência desses nutrientes. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 Cálcio 

 

O cálcio é um mineral de extrema importância, pois regula muitas funções 

metabólicas, está presente principalmente nos dentes e ossos (99%) e pequena 

parte está no sangue, nos fluidos celulares e dentro das células (1%). Quando 

presente nos ossos pode ser mobilizado para a corrente sanguínea, enquanto que 

nos dentes não. Esse mineral constitui de 1,5 a 2% do peso corpóreo, sendo o mais 

abundante do organismo (SIZER, 2003). 

 

4.1.1 Absorção, transporte, armazenamento e excreção 
 

 O cálcio tem melhor absorção no meio ácido, porém também é absorvido por 

todo segmento intestinal de forma mais lenta, mas a absorção é maior na porção 

final do intestino, principalmente no íleo. Também pode ser absorvido no cólon, só 

que em pouquíssima quantidade. Nosso organismo só consegue absorver cerca de 

10% a 60%, sendo mais comum a absorção de 30% do cálcio ingerido (CAMPOS; 

PINHATI, 2013). 

O cálcio pode ser absorvido por transporte ativo (quando há baixas 

concentrações de íons cálcio) ou transporte passivo (quando há altas concentrações 

de íons cálcio).  O transporte ativo é controlado pelo calcitriol (vitamina D3), que 

estimula a produção de calbindinas, que são proteínas que se ligam a dois ou mais 

íons de cálcio armazenando-os e transportando-os para membrana basolateral, 

ocorrendo então aumento da captação de cálcio na célula da mucosa intestinal na 

borda em escova. E o transporte passivo é insaturável, ocorrendo quando há o 

consumo de alimento rico nesse mineral (BUZINARO; ALMEIDA; MAZETO, 2006).  

A excreção de cálcio ocorre através das fezes, urina e pele. Onde parte 

retorna ao intestino e é excretado nas fezes juntamente com o que não foi 

absorvido.  No sistema renal esse mineral é reabsorvido pelos túbulos renais 

conforme a sua ingestão dietética (quanto menos é ingerido, menos é excretado), 

sendo maior a reabsorção no período de síntese óssea. A diminuição do 
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estrógeno,que é comum em mulheres após a menopausa, aumenta a excreção de 

cálcio urinário e o consumo excessivo de sódio aumenta a perda urinária deste 

mineral. Já a pele excreta através da esfoliação e transpiração, ou seja, exercícios 

físicos aeróbicos causam perda maior pelo suor (MAGNONI; CUKIER, 2004).  

 

4.1.2 Biodisponibilidade 

 

O ácido oxalato e ácido graxo livre formam sabões insolúveis com o cálcio 

dietético, afetando negativamente sua absorção, quando há má absorção de gordura 

intestinal ocorre a formação de sabões de ácido graxo. O ácido fítico forma fitato de 

cálcio também insolúvel, essas formas são excretadas através das fezes na forma 

de sabão de cálcio e oxalato de cálcio.  A ingestão de fibras acima da 

recomendação (>30 g/dia) e a utilização de alguns medicamentos também afetam a 

sua absorção (PEREIRA et al., 2009).  

 

4.1.3 Homeostase do cálcio 

 

 Os seguintes hormônios: calcitonina, estrógeno, glicocorticoides,hormônio da 

paratireoide (PTH), o T3 e T4 atuam na regulação de cálcio sérico. O PTH e o 

calcitriol são os principais hormônios reguladores deste mineral na corrente 

sanguínea, mantendo o cálcio de 8,8 a 10,8 mg/dL, cerca de 4,4 a 5,2 mg/d 

Lionizado. Na acidose metabólica, o cálcio ionizado é aumentado e na alcalose 

metabólica é diminuído (MAHANL; ESCOTT-STUMP; RAYMOND, 2012).  

O PTH retira o cálcio dos ossos para corrente sanguínea com o objetivo de 

manter a homeostase, também aumenta a reabsorção renal de cálcio e aumenta a 

produção renal de vitamina D, trazendo como benefício o aumento de sua absorção 

intestinal. O calcitriol aumenta a absorção de cálcio intestinal e ativa os osteoblastos, 

porém juntamente com o PTH aumenta a liberação de cálcio no osso para corrente 

sanguínea mantendo a homeostase(WHITNEY, 2008). 

As taxas elevadas de glicocorticoides aumentam a perda de osso trabecular e 

absorção ativa e passiva de cálcio são afetadas por esse hormônio. O T3 e T4 
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aumentam a reabsorção óssea, ou seja, no hipertireoidismo crônico causam perda 

óssea de osso trabecular e cortical. E a diminuição do estrógeno, comum em 

mulheres pós-menopausa, causa reabsorção óssea sendo necessária a reposição 

desse hormônio nesse período da vida. Quando a dieta é inadequada o corpo retira 

o cálcio do tecido ósseo (CAMPOS; PINHATI, 2013). 

 

4.1.4 Funções 

 

O consumo adequado de cálcio diminui o risco de sobrepeso e obesidade, 

pois quantidades hormonais adequadas de PTH e vitamina D aumentam a lipólise e 

diminuem a lipogênese, causando aumento de excreção fecal de gordura em forma 

de sabões. A função primordial do cálcio é a formação e manutenção dos ossos e 

dentes, porém esse mineral também exerce diversas funções metabólicas no 

organismo, que são elas: 

 Influencia o transporte de membranas celulares; 

 Influencia a transmissão de íons através das membranas das 

organelas celulares; 

 Liberação de neurotransmissores nas junções sinápticas; 

 Libera e ativa enzima extracelulares e intracelulares; 

 Transmissão nervosa; 

 Regulação da função do músculo cardíaco;  

 Mantém a tonicidade dos músculos esqueléticos; 

 Controla a irritabilidade nervosa; 

 Contratilidade dos músculos lisos; 

 Participa da coagulação sanguínea; 

 Cofator de várias reações enzimáticas (MAHANL; ESCOTT-STUMP; 

RAYMOND,2012). 
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4.1.5 Ingestão dietética de referência 

 

A recomendação de ingestão diária de cálcio segundo as DRIs para mulheres 

com mais de 50 anos é de 1.200 mg/dia e segue essa mesma recomendação para 

homens a partir dos 70 anos de idade (INSTITUTE OF MEDICINE, 1997). 

 

4.1.6 Fontes alimentares e Ingestão 

 

 Os alimentos que são principais fontes de cálcio são leite e seus derivados 

(iogurte e queijo), encontrado também como boas fontes peixe e folhas verdes. 

Porém, as fibras e o ácido fítico presente nos folhosos verdes acabam competindo 

com o cálcio diminuindo a sua biodisponibilidade. No quadro 1 estão listadas 

algumas fontes alimentares de cálcio com as suas respectivas quantidades 

(PHILIPPI, 2014). 

Quadro 1: Quantidade de cálcio em alimentos que são considerados fontes de 
cálcio em 100 g e em medica caseira usual. 

Alimento Quantidade de 
Cálcio em 100 g 

(mg) 

Medida caseira Quantidade de 
Cálcio na medida 

caseira (mg) 

Leite de vaca 
integral 

143 1 copo (270 g) 386,1 

Leite desnatado 134 1 copo (270 g) 361,8 

Leite em pó 
integral 

890 2 colheres de sopa 
(26 g) 

231,4 

Leite de cabra 112 1 copo (270 g) 302,4 

Iogurte natural 143 1 copo (185 g) 264,5 

Iogurte desnatado 157 1 copo (185 g) 264,5 

Queijo minas 579 1 fatia (30 g) 173,7 

Queijo mussarela 517 2 fatias (30 g) 155,1 

Queijo prato 731 1 ½ fatia (30 g) 219,3 

Queijo provolone 756 1 fatia (35 g) 264,6 

Queijo tipo 
parmesão 

992 1 colher de sopa 
(10g) 

99,2 

Sardinha assada 438 2 unidades (100 g) 438,0 

Sardinha em 
conserva 

550 2 unidades (100 g) 550,0 

Ostra (cozidas) 90 1 porção  (90 g) 81,0 

Gergelim semente 
seca 

975 2 colheres de sopa 
(22 g) 

214,5 

Amêndoa 237 10 unidades (100 g) 237,0 
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Castanha-do-brasil 176,0 2 ½ colheres de 
sopa (67 g) 

91,1 

Couve refogado 112,3 2 colheres de servir 
(84 g) 

94,4 

Fontes: Nepa/Unicamp (2006); Philippi (2002). 

 

4.1.7 Deficiência 

 

Concentrações séricas de cálcio diminuídas podem causar tetania, que é o 

aumento da irritabilidade das fibras nervosas causando espasmo nos músculos 

esqueléticos. Sua deficiência em um longo período de tempo também pode causar 

redução da massa óssea que pode resultar em raquitismo em crianças, 

osteomalácia e osteoporose em adultos; os dois últimos mais comuns em idosos. 

Além disso, pode aumentar a probabilidade de adquirir câncer de colón e 

hipertensão (HAS), provavelmente causada por anormalidade do metabolismo 

extracelular e intracelular de cálcio (BUZINARO; ALMEIDA; MAZETO, 2006).  

 

4.1.8 Toxicidade 

 

O cálcio é tóxico para nosso organismo quando maior que 2.000 mg/dia.  Nos 

idosos ocasiona constipação e fratura óssea, esta última ocorre devido a perda da 

função dos osteoblastos, devido ao trabalho aumentado destes. Pode causar, ainda, 

calcificação dos tecidos moles, podendo destacar o órgão renal. Além de competir 

com absorção do ferro, zinco e manganês. Concentrações séricas aumentadas de 

cálcio podem causar insuficiência cardíaca e respiratória (COZZOLINO, 2005). 

 

4.2 Vitamina D 

 

 A vitamina D também conhecido como calciferol, é um pró-hormônio essencial 

para o crescimento e desenvolvimento de dentes e ossos saudáveis, além de ser um 

antioxidante. O calciferol é adquirido através da exposição a luz solar, onde o nosso 

organismo a utiliza juntamente com o colesterol para sua formação. Deve ser 

exposto rosto, braços e mãos ao sol. A quantidade de melanina presente na pele, o 
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tipo de vestimenta utilizada, utilização de filtro solar e vidros das janelas com 

bloqueios solares determina a penetração da luz ultravioleta na pele. É 

recomendado a exposição mínima de 3 vezes por semana no período de 5 à 10 

minutos com mínima de vestimentas possível (CASTRO, 2011).  

 O esterol 7-de-hidrocolesterol está presente na gordura animal e o ergosterol 

nos vegetais. Esses esteróis quando exposto a radiação ultravioleta ocorre abertura 

do anel fotolítico. A abertura do anel 7-de-hidrocolesterol produz colecalciferol 

(vitamina D3) e a abertura do anel do ergosterol produz ergocalciferol (vitamina D2), 

ambos pró-vitaminas, sendo que a vitamina D2 necessita de um metabolismo 

adicional para entrar na forma metabolicamente ativa que é 1,25-di-hidroxivitamina D 

(1,25[OH]2D3/Calcitriol/vitamina D3). A vitamina D3 é responsável pela manutenção 

da homeostase do cálcio, dos ossos e dentes saudáveis e também influencia vários 

genes (COZZOLINO, 2005).  

 

4.2.1 Absorção, transporte e armazenamento 

 

A vitamina D é incorporada pelas micelas e absorvida no intestino por difusão 

passiva. Quando dentro das células absortivas é incorporada nos quilomícrons e 

circula no sistema linfático e no plasma, é liberada no fígado através dos 

remanescentes de quilomícrons ou para proteínas carreadoras específicas ligantes 

de vitamina D (DBP) ou transcalciferrina.  Já a vitamina D que é sintetizada pela 

pele, a partir do colesterol, entra no sistema capilar e em seguida é transportada 

pela DBP, onde é liberada no tecido periférico e pequena parte armazenada no 

fígado (PENTEADO, 2003). 

 

4.2.2 Biodisponibilidade 

 

Não há problema de biodisponibilidade em indivíduos saudáveis com ingestão 

adequada de lipídeos, já que a vitamina D é lipossolúvel e incorporada aos 

quilomícrons (MAHANL; ESCOTT-STUMP; RAYMOND, 2012).  
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4.2.3 Metabolismo 

 

 Ocorre uma hidroxilação da vitamina no fígado, através da enzima 25-

hidroxilase, produzindo 25-hidroxivitamina D3 (25-hidroxicolecalciferol).  Em seguida, 

ocorre uma segunda hidroxilação no rim, formando a forma mais ativa, através da 

enzima alfa-1-hidroxilase, produzindo 1,25(OH)2D3(calcitriol). Está enzima tem sua 

atividade aumentada pelo PTH quando há concentração diminuída de cálcio 

plasmático e sua atividade é diminuída ao crescimento da concentração de calcitriol 

(MAEDA et al., 2014).  

 

4.2.4 Funções 

 

O calcitriol funciona como hormônio esteroide, ele interage com receptores de 

membrana celular e as proteínas do receptor de vitamina D (VDR) no núcleo para 

afetar a transcrição gênica em vários tecidos. O calcitriol liga-se ao VDR nucleares, 

que começa a ter afinidade aumentada pelas regiões especificas de genes 

causando a ligação do VDR-calcitriol ao VDRE (elemento resposta de vitamina D) 

daí a transcrição para RNAm específico para proteínas específicas é promovida ou 

inibida, mais de 50 genes são regulados pela vitamina D. Alguns desses genes são 

responsáveis pelo metabolismo mineral (MARQUES, 2010).  

A vitamina D mantém a homeostase do cálcio e do fósforo por meio da 

expressão gênica, onde o calcitriol quando presente no intestino delgado aumenta o 

transporte ativo do cálcio no intestino, estimulando a síntese de proteínas ligadoras 

de cálcio presentes na borda em escova da mucosa intestinal. O fosfato tem sua 

absorção aumentada devido à intensificação da atividade da fosfatase ácida que 

cliva os ésteres de fosfato, proporcionando aumento da absorção de fósforo 

(CASTRO, 2011).  

A homeostase também é mantida pelo PTH quando associado ao calcitriol. O 

estrógeno mantém a concentração sanguínea de cálcio e fósforo normais através da 

mobilização desses minerais do osso, a atividade de osteoclastos é aumentada 

neste processo.O sistema renal também participa da regulação desses minerais, 

sendo que o calcitriol aumenta a reabsorção renal de cálcio e fósforo. A calcitonina 

tem função contrária ao calcitriol e ao PTH (MAEDA et al., 2014). 
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Ocorre diferenciação, proliferação e crescimento dos nervos, pâncreas, pele, 

músculo, glândula paratireoide e sistema imunológico através do desempenho de 

papeis importantes exercidos pelo calcitriol. A vitamina D mantém a imunidade, a 

função vascular e a saúde de cardiomiócitos, reduzindo a inflamação e a resistência 

à insulina, através da sua função parácrina por meio da ativação da 1-alfa-

hidroxilase (PEREIRA et al., 2009). 

 

4.2.5 Ingestão dietética de referência 

 

 A vitamina D é quantificada em microgramas (mcg). Para prevenir o 

raquitismo é suficiente 2,5 mcg, porém é recomendada quantidade mais elevada nas 

fases da vida onde ocorre desenvolvimento do esqueleto. A Ingestão Adequada (AI) 

desta vitamina foi determinada para manter a concentração sanguínea adequada de 

cálcio e fósforo.  A FAO/OMS (2004) estabeleceu 5mcg para adultos e 10 mcg para 

idoso por dia. A recomendação segundo as DRIs tem apenas a diferença de que a 

partir dos 71 anos de idade a recomendação passa a ser 15 mcg por dia. A ingestão 

de vitamina D deve ser suplementada nos indivíduos que não se expõe 

suficientemente a luz solar (INSTITUTE OF MEDICINE, 1997). 

 

4.2.6 Fontes 

 

A vitamina D3 está presente em produtos de origem animal, sendo o óleo de 

fígado e peixe as maiores fontes. Outros alimentos fontes são: leite, queijo, iogurte, 

manteiga, nata, gema de ovo e fígado. Segue abaixo Quadro 2 com quantidade de 

vitamina D de alimentos fontes (PHILLIPE, 2014): 

Quadro 2- Quantidade de vitamina D em alimentos que são considerados 

fontes em 100 gramas e em medida caseira usual.  

Alimento Quantidade de 
Vitamina D em 

100 g (mcg) 

Medida caseira Quantidade de 
vitamina D na 

medida caseira 
(mcg) 

Leite integral longa 
vida 

1,00 1 copo (270 g) 2,70 
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Leite em pó 
integral 

8,30 2 colheres de sopa 
(26 g) 

2,16 

Queijo muçarela 0,70 3 fatias (45 g) 0,33 

Queijo prato 0,90 1 ½ fatia (30 g) 0,27 

Coxão mole 0,30 1 bife (90 g) 0,27 

Fígado bovino 
(cozido) 

0,29 1 bife (100 g) 0,29 

Ovo de galinha 
inteiro 

1,30  2 unidades (100 g) 1,30 

Ostra cozida 16,05 1 porção (90 g) 14,44 

Camarão cozido 3,58 5 unidades 
grandes (100 g) 

3,58 

Salmão  11,83 1 filé (100 g) 11,83 

Atum fresco 5,38 1 filé (100 g) 5,38 

Pescada frita 1,68 1 file (80 g) 1,34 

Bacalhau seco 5,13 1 porção (100 g) 5,13 

Óleo de fígado de 
bacalhau 

34,0 1 colher (sopa) 
(13,5 g) 

183,60 

Fonte: Philippi (2002); Hands (2000) 

 

4.2.7 Deficiência 

 

 Em crianças a deficiência causa raquitismo, em adultos osteomalácia, 

precipita e agrava a osteoporose e fraturas. Além de causar aumento do risco de 

cânceres, doenças autoimunes, hipertensão e doenças infecciosas (MARQUES, 

2010).  

 

4.2.8 Toxicidade 

 

O UL de vitamina D é de 4.00 IU/dia para todas pessoas acima de 9 anos. Em 

1 IU equivale a 0,025 mcg de vitamina D e 1 mcg de vitamina D equivale a 40 IU. O 

consumo excessivo de vitamina D pode causar hipercalcemia e hiperfosfatemia, 

calcinose. A calcinose é a calcificação dos tecidos moles, dentre eles estão os rins, 

pulmões, coração e membrana timpânica do ouvido, podendo o último citado causar 

surdez, causando sintomas de dor de cabeça e náusea. Os lactentes podem 

apresentar distúrbios gastrointestinais, fragilidade óssea e crescimento retardado 

(COZZOLINO, 2005).   
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4.3 Saúde óssea 

 

Para que o organismo consiga atingir o pico maior possível de massa óssea é 

necessária a ingestão de cálcio, vitamina D, fósforo e outros nutrientes. Desta forma, 

o organismo possuirá reserva suficiente para não adquirir doenças ósseas 

relacionadas com a perda de massa óssea (MAHANL; ESCOTT-STUMP; 

RAYMOND, 2012).  

É necessário o consumo adequado de cálcio e vitamina D durante todas as 

fases da vida e principalmente no envelhecimento, para evitar ao máximo a perda 

óssea, preservando assim a saúde óssea. Quando o consumo de cálcio é abaixo é 

liberado o PTH que retira o cálcio dos ossos para a corrente sanguínea, mantendo 

assim a homeostase. O osso tem a capacidade de captar ou devolver o cálcio e 

outros minerais quando necessário (BUENO; CZEPIELEWSKI, 2008). 

 

4.3.1 Função dos ossos 

 

O osso tem a função de proteger órgãos internos como o cérebro, apoiar os 

músculos mantendo assim a sustentação corpórea, realizar a hematopoiese, serve 

de reserva de minerais como cálcio e fósforo e permite a movimentação (PHILLIPE, 

2014). 

 

4.3.2 Composição e tipos de tecidos ósseos 

 

O osso é constituído por matriz óssea, onde nela encontra-se a osteocalcina, 

osteopontina, outras proteínas e as fibras de colágeno, nela são depositados sais de 

cálcio, fósforo (formando a matriz orgânica) e os íons de hidroxila em cristais de 

hidroxiapatita (matriz inorgânica) juntamente com o colágeno forma a matriz óssea 

(MAHANL; ESCOTT-STUMP; RAYMOND, 2012).   

A epífise dos ossos longos, da crista ilíaca da pelve, dos punhos, da escápula 

e das vértebras é composta de ossotrabecular ou esponjoso. Já a diáfise dos ossos 
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longos é constituída principalmente de osso cortical.O tecido ósseo esponjoso é 

circulado de fluidos da medula óssea, tendo um maior metabolismo, de forma que é 

o mais suscetível as alterações da massa óssea e mais afetado pelas mudanças de 

estrógeno, sendo comum a perda deste tecido no envelhecimento causando 

fraturas, sendo a coluna vertebral a mais afetada (MAHANL; ESCOTT-STUMP; 

RAYMOND, 2012). 

 

4.3.3 Células ósseas 

 

 As células ósseas são formadas através da medula óssea. O osso é 

constituído por quatro diferentes células: osteoblastos, osteoclastos, osteócitos e 

osteoblastos inativos. Os osteoblastos produzem e formam ossos, sendo 

responsável pela síntese protéica da matriz óssea, mineralização e comunicação 

através da secreção de citocinas que agem nos osteoblastos. Os osteoclastos 

controlam a reabsorção e deposição óssea e são responsáveis pela degradação do 

tecido ósseo (através da secreção de enzimas e ácidos) e comunicação (através da 

secreção de enzimas que atuam sobre os osteoclastos). Os osteócitos têm a função 

de manter a comunicação dos osteoblastos e por fim os osteoblastos inativos são 

células de revestimento ósseo, provindas dos osteoblastos (MAHANL; ESCOTT-

STUMP; RAYMOND, 2012).    

 

4.3.4 Massa óssea 

 

A massa óssea pode ser chamada de conteúdo mineral ósseo (que é o osso 

armazenado durante o crescimento) e de densidade mineral óssea (que é o osso 

armazenado ao término do crescimento) (BUENO; CZEPIELEWSKI, 2008). 

Durante o início da vida a formação de massa óssea é maior que a 

reabsorção, sendo seu pico atingido por volta dos 30 anos de idade, sendo maior o 

conteúdo mineral ósseo em homens e a idade de pico de massa óssea também é 

maior. A densidade mineral óssea (DMO) é maior em negros e hispânicos; é 

determinada pelo peso corpóreo, massa magra (quanto maior a o peso e a massa 

magra maior a DMO), genética, estilo de vida e hábitos alimentares (BRANDÃO; 

VIEIRA, 1999). 
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Ao fim do pico de massa óssea inicia-se a perda de massa óssea, que ocorre 

devido à alteração dos hormônios que controlam o remodelamento ósseo. Essa 

perda de massa óssea é maior em mulheres, principalmente após a menopausa. A 

perda ocorre devido à diminuição da ação dos osteoblastos, que diminuem a 

produção de colágeno, osteocalcina, osteopontina e outras proteínas da matriz. 

Resultando em uma maior reabsorção pelos osteoclastos que reabsorção pelos 

osteoblastos (AMADEL et al., 2006).    

O osso pode se modelar e remodelar. O primeiro termo é utilizado quando 

ainda não foi atingida a altura adulta, sendo geralmente finalizado no sexo feminino 

em torno de 16 a 18 anos e no sexo masculino em torno de 18 a 20 anos. Já o 

segundo termo é utilizado após esse período de crescimento, nele o osso é 

constantemente reabsorvido e reformado, pela ação do osteoclastos e osteoblastos, 

respectivamente. Ao decorrer da idade é aumentada a ação do osteoclastos (dias) e 

diminuída a ação dos osteoblastos (meses), tendo como consequência perda óssea.  

O consumo adequado de cálcio causa diminuição do PTH, e a calcitonina inibi os 

osteoclastos, sendo benéfico para manutenção do conteúdo mineral ósseo e 

densidade mineral óssea (MAHANL; ESCOTT-STUMP; RAYMOND, 2012). 

 

4.3.5 Nutrição dos ossos 

 

A saúde óssea pode ser mantida através de uma alimentação adequada e 

hábitos saudáveis por toda vida. Na gestação devem ser consumidas quantidades 

adequadas de todos os macros e micronutrientes, destacando as proteínas, calorias, 

vitamina K, retinol, sódio, fósforo, cálcio e vitamina D, afim de que o bebê receba 

todos nutrientes e tenha uma alimentação equilibrada durante toda a vida. As 

crianças devem ser fisicamente ativas, tendo como benefício uma idade mais 

avançada de pico de massa óssea (BRANDÃO; VIEIRA, 1999). 

As proteínas devem ser consumidas em quantidades adequadas juntamente 

com o cálcio (principal nutriente associado com a saúde óssea) e com o fósforo, 

sendo eles indispensáveis para a saúde do osso. A proporção do consumo desses 

nutrientes (cálcio e fósforo) é de 1:1. Quando o consumo de fósforo na forma de 

fosfato é elevado é reduzida a quantidade de íons cálcio séricos causando ativação 
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do PTH. A quantidade de fósforo sérico é controlada pela vitamina D, PTH e o fator 

de crescimento fibroblástico (CINTRA; GONZALEZ, 2009). 

A isoflavona, que é encontrada na soja, é um antioxidante das células ósseas 

e agonista do estrogênio, uma alternativa de alimento para mulheres pós-

menopausa.  Também pode ser utilizado para esta população o bicarbonato de 

potássio, que irá manter o equilíbrio ácido-base, resultando em menor perda de 

densidade mineral óssea e conteúdo mineral ósseo (LEITE, 1999).   

Consumo excessivo de alimentos ricos em fibras diminui a absorção de cálcio 

da dieta. O sódio em excesso faz com que aumente a excreção de cálcio, devendo 

ser consumidas quantidade de acordo com a recomendação de ambos. Os 

oligoelementos (boro, cobre, fluoreto, ferro, manganês e zinco) agem nos 

osteoclastos e osteoblastos reduzindo a perda de densidade mineral óssea e 

conteúdo mineral ósseo.  O boro converte o estrogênio para sua forma ativa. O 

cobre é utilizado pelas enzimas para aumento das ligações cruzadas das moléculas 

de colágeno e elastina. O flúor substitui os íons de hidroxila nos ossos. O ferro 

participa da hidroxilação e na manutenção do colágeno. Manganês age na formação 

da matriz óssea. Zinco é utilizado nas enzimas dos osteoblastos. E a vitamina A é 

um antioxidante e age na modificação pós-translacional de diversas proteínas da 

matriz (osteocalcina), após reabsorção óssea a osteocalcina é liberada na corrente 

sanguínea (CINTRA; GONZALEZ, 2009). 

 

4.3.6 Perda da Saúde Óssea 

 

4.3.6.1 Raquitismo 

 

O raquitismo ocorre em crianças quando não ocorre mineralização óssea 

adequada, devido à privação de cálcio, vitamina D e fósforo. Tendo como 

consequência anormalidade da estrutura óssea responsável por suportar o peso 

corpóreo. Os sintomas causados por essa doença são: dor óssea, ternura muscular, 

tetania hipocalcêmica, ossos raquíticos macios e flexíveis; sendo o efeito mais 

comum desta doença as pernas arqueadas (WHITNEY, 2008).  
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4.3.6.2 Osteomalácia 

 

 A osteomalácia resulta na diminuição da densidade mineral óssea, tendo 

como consequência falsas fraturas, ocorrendo mais no úmero, vértebra e fêmur. 

Ocorre em adultos que tendem a possuir resistência à deficiência de vitamina D 

devido ao fechamento epifisário; sendo resultado da deficiência de vitamina D e 

cálcio. Os sintomas são fraqueza muscular, dor óssea e risco de fratura aumentada 

(WHITNEY, 2008).  

 

4.3.6.3 Osteopenia 

 

 Quando a densidade mineral óssea (DMO) é reduzida 1 desvio padrão é 

considerada osteopenia segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

(MAHANL; ESCOTT-STUMP; RAYMOND, 2012). 

 

4.3.6.4 Osteoporose 

 

A osteoporose é caracterizada pela diminuição da massa óssea, é causada 

por diversos fatores, como o mau metabolismo e má função da vitamina D e redução 

de estrógeno (sendo desta forma, mais comum em mulheres pós-menopausa).  A 

retenção de cálcio na estrutura óssea ao decorrer da idade é diminuída. Segundo a 

OMS é considerada osteoporose quando há diminuição de 2,5 desvio padrão dos 

valores saudáveis (WHITNEY, 2008).  

 

4.3.6.4.1 Tipos 
 

A osteoporose pode ser primaria ou secundária. A secundária relacionada à 

deficiência de estrógenos ou andrógeno, ocorre em mulheres pós-menopausa 

devido a perda da função do ovário, consequentemente corre redução de estrógeno. 

Os homens também podem possuir osteoporose por deficiência de andrógeno, 

sendo mais raro. Já a osteoporose primária ocorre devido idade avançada (em torno 

dos 70 anos de idade), afetando mais as mulheres devido à menor massa óssea que 

os homens (GALI, 2001).  
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4.3.6.4.2 Fatores de risco 

 

O alcoolismo causa desequilíbrio do cálcio, podendo causar queda e 

consequentemente fratura óssea. Juntamente com o tabagismo tem efeito tóxico nos 

osteoblastos, aumentando o risco de osteoporose. Quanto maior o peso corporal 

maior a densidade mineral óssea, pois o corpo se adapta a quantidade de peso que 

carrega. E a perda de peso causa perda óssea (COMISSÃO DE DOENÇAS 

OSTEOMETABÓLICAS E OSTEOPOROSE, 2011).  

Os negros e hispânicos possuem maior densidade óssea que os brancos e 

asiáticos, provavelmente devido à maior quantidade de massa muscular. Ocorre 

perda óssea em lactantes quando não consomem quantidades adequadas de cálcio 

durante sua gestação, lactação e após a lactação. Ocorrendo maior perda óssea 

quando a mãe tem várias gestações consecutivas (MAHANL; ESCOTT-STUMP; 

RAYMOND, 2012).  

A interrupção da menstruação, independente da idade, por período 

prolongado causa perda de massa óssea, resultando em aumento do risco de 

osteoporose. Medicamentos específicos também afetam a massa óssea devido ao 

prejuízo da absorção de cálcio, aumento da excreção ou/e afeta o metabolismo de 

vitamina D (COMISSÃO DE DOENÇAS OSTEOMETABÓLICAS E OSTEOPOROSE, 

2011). 

 

4.3.6.4.3 Tratamento clínico e nutricional 

 

É possível manter a saúde óssea ao decorrer de toda vida através do 

consumo de quantidades adequadas de cálcio e vitamina D, realização de atividade 

física principalmente musculação, evitar tabagismo, evitar ou consumir bebidas 

alcoólicas em quantidade moderada e evitar quedas (COMISSÃO DE DOENÇAS 

OSTEOMETABÓLICAS E OSTEOPOROSE, 2011). 
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4.4 Doença óssea em idosas 

 

Segundo a OMS são considerados idosos indivíduos acima de 60 anos e a 

população da terceira idade vem crescendo rapidamente, sendo um processo 

irreversível. Os idosos são mais afetados com a baixa absorção de cálcio, quando o 

consumo de vitamina D ou exposição solar é insuficiente, pois a síntese dessas é 

através da luz solar, bastante dificultada nesta idade. Também são afetados com 

acloridria (menor acidez gástrica), tendo como consequência menor absorção de 

cálcio.  A concentração de cálcio na corrente sanguínea é maior quando em crianças 

e diminui ao decorrer da idade (MAHANL; ESCOTT-STUMP; RAYMOND, 2012).  

A quantidade de MO e DMO é um reflexo do consumo de vitamina D e 

principalmente de cálcio que são acumulados durante o período de crescimento. A 

perda óssea é mais intensa em mulheres do que em homens, o principal fator 

contribuinte para esse fato é a menopausa, que faz com que o estrógeno diminua 

drasticamente, além disso o PTH aumenta ao envelhecimento somando esses dois 

fatos obtém-se como resultado a perda de massa e densidade mineral óssea 

(MAHANL; ESCOTT-STUMP; RAYMOND, 2012).  

Mulheres devem ingerir quantidades adequadas de alimentos fontes de cálcio 

e vitamina D para manter a saúde óssea em todos os períodos da vida, assegurando 

uma maior quantidade de cálcio retido no osso, para fase pós-menopausa. É 

essencial a avaliação da densidade mineral óssea em mulheres, para o diagnóstico 

precoce do risco de osteoporose.  A fratura de quadril atinge cerca de 20% das 

mulheres até 80 anos pós-menopausa e 50% maiores de 80 anos (AMADEL et al., 

2005).   

 

4.5 Atividade física e saúde óssea 

 

A redução da tensão óssea causa grandes perdas de cálcio. Atividades 

físicas, principalmente musculação, aumentam a quantidade de cálcio na estrutura 

óssea, tendo resultados visíveis em idosos. American Academyof Sports Medicine 

recomenda a prática de descarga de pesos de 3-5 vezes/semana e de resistência 2-
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3 vezes/semana utilizando cargas moderadas a altas, sendo combinadas entre 30 a 

60 minutos/semana (MAHANL; ESCOTT-STUMP; RAYMOND, 2012). 

 

4.6 Educação alimentar e nutricional para idosos 

 

É necessário o consumo adequado de alimentos saudáveis na terceira idade, 

tendo assim melhora do quadro de doenças comuns nesta fase da vida. A educação 

em saúde é fundamental para formar idosos com hábitos saudáveis, aproveitando-

se experiências anteriores, para completar as informações, respeitando a cultura, 

hábitos e costumes. Deve-se procurar melhorar a saúde deles, através da 

modificação de hábitos inadequados, através da aquisição de conhecimento e 

atitudes, ou seja, tendo um ensino e aprendizagem. O educador deve orientar para o 

indivíduo a pensar e julgar. A Educação alimentar e nutricional dá autonomia de 

escolha para o idoso, para que o mesmo tenha consciência de assumir a 

responsabilidade de seus atos relacionados com a alimentação e que tenha o auto 

cuidado pessoal (GALISA et al., 2014). 

A estimulação do consumo de alimentos fontes de cálcio e vitamina D é uma 

importante estratégia de prevenção em relação à osteoporose e são necessárias 

para assegurar um consumo de uma alimentação adequada e saudável durante 

todas as fases da vida (SICHIERI et al., 2000).  
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Desenho, População, Local e Período do Estudo 

 

Foi realizado um estudo transversal, descritivo, de intervenção, com idosas 

acima de 60 anos, aptas a realizarem os procedimentos propostos e participantes do 

projeto de extensão “Cintura Fina” da Universidade Federal de Pernambuco/Centro 

Acadêmico de Vitória, realizado na Associação de idosos do bairro da Matriz do 

município da Vitória de Santo Antão - Pernambuco. A coleta de dados foi realizada 

entre os meses de maio e junho de 2017. 

 

5.2 Projeto Cintura Fina 

 

O Projeto Cintura Fina é um programa de extensão do projeto “UFPE na 

praça: promovendo a saúde em Vitória de Santo Antão-PE”, que tem como objetivo 

a prevenção e o controle da obesidade e demais doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), onde as participantes fazem atividade física. O projeto conta 

com uma equipe multidisciplinar e as ações são desenvolvidas na Unidade Básica 

de Saúde (UBS) de Água Branca na segunda-feira, terça-feira e quinta-feira e na 

associação de idosos no bairro da Matriz de terça-feira à quinta-feira, das 14 às 17 

horas. 

 

5.3 Intervenção Nutricional 

 

Inicialmente foi realizada uma avaliação nutricional completa. Em seguida, foram 

aplicadas três oficinas (o intervalo entre a 1ª e a 2ª visita foi de dois dias e a 2ª para 

3ª foi de seis dias), depois da avaliação do consumo alimentar, abordando sobre a 

importância do consumo diário de cálcio e vitamina D, a recomendação desses 

nutrientes, seus alimentos fontes, sua biodisponibilidade e sobre as consequências 

do baixo consumo desses nutrientes, com auxílio da pirâmide alimentar e de 
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imagens, de forma dinâmica. No final de cada intervenção as idosas responderam 

perguntas sobre o tema, para avaliação do aprendizado das mesmas.  

 Primeira visita: Foi explicada a importância do consumo de alimentos ricos 

em cálcio e vitamina D, quais são os alimentos fontes desses nutrientes e 

quais doenças podem ser causadas por sua deficiência através do auxílio de 

painel com imagens (Figura 1 e 2). Em seguida, foi entregue um folder (Figura 

3) contendo todas as orientações explanadas e então, as idosas foram 

divididas em dois grupos, onde foram indagadas sobre questões (apêndice D) 

relacionadas a oficina (Figura 4). 

 Segunda visita: As idosas foram orientadas como proceder a fim de melhorar 

a saúde óssea, citando exercício físico, outros alimentos fontes de outros 

nutrientes, a importância do cálcio e vitamina D com auxílio de painel com 

imagens ilustrativas (Figura 5). Em seguida, foi realizada a dinâmica da 

pirâmide alimentar do cálcio e vitamina D. Foram utilizadas duas pirâmides, 

as quais continham imagens de alimentos com diferentes teores de cálcio e 

vitamina D e as participantes deveriam colocar na base da pirâmide os 

alimentos que fornecem as maiores fontes, no meio os intermediários e no 

topo os de menor fonte desses nutrientes. Ao final, realizou-se a correção 

junto com as idosas (Figura 6 e 7). Por fim, degustaram amostra de iogurte 

caseiro e foi entregue a receita impressa (Figura 8). Foram repetidas as 

informações da primeira visita para atingir um público alvo maior. 

 Terceira visita: Foi apresentado a pirâmide alimentar, explanando sobre a 

importância do consumo dos alimentos contidos na pirâmide de acordo com o 

porcionamento adequado e intensificando as principais fontes de cálcio e 

vitamina D na pirâmide. Em seguida, foi reforçada as informações das 

atividades anteriores, pois havia um público alvo maior nesta visita.No fim foi 

realizada “A trilha da saúde óssea” onde foram realizadas perguntas 

(apêndice 3) sobre saúde óssea durante o jogo. 

 

5.4 Coleta dos dados: 

 

Os dados foram coletados através de questionário formulado para a pesquisa 

(Apêndice A). Foram coletadas variáveis demográficas e sócio econômicas. Além de 



31 

 

variáveis clínicas e antropométricas, para o diagnóstico do estado nutricional e risco 

cardiovascular, e dados sobre o consumo alimentar. 

 

5.4.1 Variáveis sócio demográficas: 

 

Foram avaliadas as variáveis de sexo, idade, escolaridade, estado civil, renda 

familiar e a quantidade de pessoas que residem no mesmo domicílio (Apêndice A). 

 

5.4.2 Variáveis clínicas: 

 

Foram coletadas a presença de dor nos ossos, presença de osteoporose e 

utilização de suplemento de cálcio e/ou vitamina D (Apêndice A). 

 

5.4.3 Dados antropométricos e avaliação do estado nutricional: 
 

 4.4.3.1 Peso e altura estimada 

 

Foram coletados os dados antropométricos referentes ao peso e a altura do 

joelho para estimativa da altura das participantes (Apêndice A). Para obtenção do 

peso foi utilizada uma balança eletrônica da marca G.Tech e capacidade para 150kg 

que foi posicionada em superfície plana, firme e lisa e afastada da parede. A 

avaliada foi colocada no centro do equipamento, com o mínimo de roupa possível, 

sem sapatos, sem adereços ou qualquer outro objeto que pudesse alterar o peso, 

ereta, pés juntos e braços estendidos ao longo do corpo permanecendo imóvel nesta 

posição para realização da leitura. Após o peso fixar-se no visor, o mesmo foi 

registrado.     

A altura do joelho foi coletada utilizando um antropômetro de madeira. A 

medida foi realizada com o indivíduo sentado e com o joelho flexionado formando 

um ângulo de 90º. A base do antropômetro foi fixada no calcanhar e a parte móvel 

foi estendida até a borda superior da patela e em seguida foi registrado o valor do 

comprimento obtido. O resultado foi posto em seguida na equação de Chumlea 
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(1985) onde é considerado sexo, idade e altura do joelho. Para mulheres a fórmula 

utilizada foi: 84,88 – (0,24 x I) + (1,83 x AJ), sendo I=idade e AJ=altura do joelho. 

O peso e a altura estimada foram utilizados para posterior cálculo do Índice 

de Massa Corporal (IMC) que é a razão de peso pela altura ao quadrado que foi 

utilizado para classificar o estado nutricional das idosas de acordo com Lipschitz 

(1994) em: magreza, quando o IMC for menor que 22 kg/m2, eutrofia quando o IMC 

ficar entre 22 e 27kg/m2 e excesso de peso quando o IMC foi superior a 27 kg/m2. 

 

5.4.3.2 Circunferências 

 

Foram aferidas a circunferência do braço (CB), da cintura (CC), do quadril 

(CQ) e da panturrilha (CP), utilizando uma fita métrica de material resistente, 

inelástica e flexível, com precisão de 0,1 cm (Apêndice A). 

Para a aferição da CB, as participantes ficaram em posição ortostática para 

marcação do ponto de referência, que se localiza verticalmente, no ponto médio da 

linha posterior do braço entre o acrômio e o olecrânio. A fita métrica foi passada pelo 

braço (relaxado e estendido ao longo do corpo) horizontalmente. A medida obtida foi 

multiplicada por 100 e dividida pelo percentil 50 da CB (Anexo A) segundo 

Nhanes(1994). O estado nutricional foi classificado através do resultado do cálculo 

de acordo com Blackburn (1979) em desnutrição grave quando a medida da CB 

ficou inferior a 70,0%; em desnutrição moderada quando a CB ficou entre 70 e 

79,9%; em desnutrição leve quando a medida ficou entre 80 e 89,9%; em eutrofia 

quando a adequação ficou entre 90 e 109,0%; em sobrepeso quando ficou entre 110 

e 119,0% e como obesidade quando foi superior a 120%. 

A aferição da CC foi realizada com a avaliada em posição ortostática, 

realizada na altura da menor circunferência da região abdominal, entre o último arco 

costal e a cicatriz umbilical. A fita foi passada por trás do participante ao redor deste 

ponto, com a participante ereta, com o abdome relaxado, após uma expiração 

normal, com braços estendidos ao longo do corpo e as pernas fechadas. A CC foi 

classificada segundo a WHO (1998), que define risco aumentado para 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares para mulheres quando a CC está 

entre 80 e88cm e em risco muito aumentado quando superior a 88cm. 
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Na medida da CQ a participante foi posta em posição ortostática, ereta, 

abdome relaxado, com os membros inferiores paralelos, unidos, pernas fechadas, 

ao nível da maior circunferência ao redor das nádegas. O avaliador posicionou-se 

lateralmente ao avaliado de forma que a máxima extensão glútea possa ser vista, 

passando a fita neste nível sem realizar compressão. O resultado foi utilizado para 

calcular a relação cintura quadril (RCQ), que é a relação da CC pela CQ (BRAY, 

1989). O resultado foi utilizado para classificação de risco de doenças crônicas 

associadas a obesidade segundo WHO (1998) que classifica em risco aumentado 

para mulheres quando o resultado é superior a 0,85cm. 

A CP fornece a medida mais sensível da massa muscular nos idosos. A 

circunferência inferior a 31 cm é considerada perda de massa muscular. Para sua 

medição, as participantes ficaram de pé com os membros inferiores afastados e o 

peso corporal igualmente distribuído. A medição foi realizada no plano horizontal no 

ponto de maior circunferência observada devendo o avaliador mover a fita para cima 

e para baixo com finalidade de localizar a maior circunferência.  A fita métrica foi 

passada em toda a extensão da panturrilha, sem fazer compressão, registrando em 

seguida. 

 

5.4.3.3 Dobras cutâneas 

 

Foi aferida a dobra cutânea tricipital (DCT)com adipômetro científico Cescorf, 

segundo a técnica descrita por Lohmanet et al. (1991).  

A DCT foi medida verticalmente no ponto médio da linha posterior do braço 

entre o acrômio e o olecrânio, sobre o músculo tríceps onde o braço permaneceu 

relaxado e estendido, a prega do braço (tecido subcutâneo) foi separada levemente, 

desprendendo-a do tecido muscular, e aplicado o adipômetro, formando um ângulo 

reto, efetuando a leitura. Foram realizadas três medidas sendo a medida final obtida 

através da média das três. A medida foi multiplicada por 100 e dividida pelo percentil 

50 de DCT da tabela de Nhanes(1994) (Anexo A). O valor obtido foi utilizado para 

classificar o estado nutricional de acordo com Blackburn (1979): < 70,0% como 

desnutrição grave; entre 70 e 79,9% como desnutrição moderada; entre 80 e 89,9% 

como desnutrição leve; entre 90 e 109,0% como eutrofia; entre 110 e 119,0% como 

sobrepeso e ≥ 120% como obesidade. 
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 Através da DCT e a CB foi realizado o cálculo da Circunferência muscular do 

braço (CMB) calculada através da seguinte formula: [(CMB):CB-(3,14xDCT/10)]. O 

resultado foi multiplicado por 100 e dividido pelo seu percentil 50 (Anexo A). O valor 

obtido foi utilizado para classificar o estado nutricional segundo Nhanes (1994): 

menor que 70,0% como desnutrição grave; entre 70 e 80% como desnutrição 

moderada; entre 80 e 90% como desnutrição leve e acima de 90% como eutrofia.  

 

5.3.4 Análise do consumo alimentar 

 

O consumo alimentar foi avaliado através de um questionário de frequência 

alimentar (QFA) (Anexo B) adaptado de Fliberg, (2005) com 19 itens, onde os 

participantes descreveram a frequência que consomem os alimentos listados. Para 

avaliação do mesmo foi separado quais alimentos listado as idosas consumiam 

diariamente independente de porções (grande, média ou pequena), sendo 

posteriormente avaliado o consumo de leite e seus derivados diariamente pelas 

participantes da pesquisa e quais alimentos elas alegavam não consumir.  

Ainda, foi aplicado um recordatório de história alimentar (Apêndice B) no qual 

os indivíduos relataram detalhadamente os alimentos e bebidas consumidas 

frequentemente durante um dia inteiro. Para avaliar o histórico alimentar foram 

calculados os nutrientes ingeridos (caloria, carboidrato, lipídeo, proteína, cálcio e 

vitamina D) utilizando o programa CALCNUT, onde utilizou-se como referência a 

tabela do IBGE (2011). A caloria foi calculada pelo método prático, utilizando 

25kcal/kg para eutroficas e com excesso de peso e 30kcal/kg para desnutrida, sendo 

em seguida adequado o resultado ao consumo. O lipídeo e carboidrato foram 

adequados conforme a porcentagem dos mesmos em relação à dieta consumida, 

sendo classificados segundo a recomendação percentual das DRIs que são: 

carboidrato 45 a 65%e lipídeo 20 a 35%. A proteína foi calculada através da 

recomendação da DRI de 1,0g/kg para idosas eutroficas e 1,2g/kg para desnutrida, e 

a partir do resultado obtido realizou-se a adequação conforme a quantidade de 

proteína consumida na dieta. 
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5.5 Aspectos Éticos 

 

O projeto encontra-se aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco (CEP CCS/UFPE) 

com registro CAAE 02750512.0.0000.5208 (Anexo C) e todos os pacientes 

participantes foram informados sobre o estudo e assinarão o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice C). 

 

5.6 Riscos e benefícios 

 

 O possível risco aos indivíduos foi o constrangimento no momento da coleta 

das informações referente à pesquisa. Para minimizar este risco, os questionários 

foram aplicados de maneira individual sem interferência de terceiros.  

 Quanto aos benefícios, este estudo contribuiu para criação de hábitos de vida 

mais saudáveis, incluindo o consumo de uma alimentação balanceada, focando no 

aumento do consumo de alimentos fonte de cálcio e vitamina D, contribuindo desta 

forma para melhoria da qualidade de vida da população. 

 

5.7 Análise estatística  

 

Para formação e tabulação do banco de dados foi utilizado o programa de 

Microsoft® Office Excel 2007. Os dados estão apresentados em número e 

frequências simples, na forma de tabelas. 
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6 RESULTADOS 

 

A pesquisa contou com 17 idosas com média de idade 70,4 (± 6,5) anos 

participantes do projeto de extensão cintura fina, todas do sexo feminino. A maior 

parte da população estudada tem acima de 80 anos de idade, viúvas, com ensino 

fundamental incompleto e renda maior que um salário mínimo conforme descrito na 

Tabela 1.  

 
Tabela 1 – Variáveis demográficas e sócio econômicas das idosas participantes do 
projeto de extensão Cintura Fina. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, 2017 

Variáveis n=17 % 

Idade   
60-79 anos 7 41,2 
≥80 anos 10 58,8 

Estado civil   
Solteira 2 11,8 
Casada 3 17,6 

Divorciada 1 5,9 
Viúva 11 64,7 

Escolaridade   
Analfabeta 1 5,9 

Ensino fundamental incompleto 8 47,1 
Ensino médio completo 4 23,5 

Ensino médio incompleto 2 11,8 
Ensino superior incompleto 1 5,9 
Ensino superior completo 1 5,9 

Renda familiar   
1 salário mínimo 7 41,2 

˃ 1 salário mínimo 10 58,8 
 

 

Na tabela 2 estão descritos o estado nutricional e risco de desenvolvimento 

de doenças cardiovasculares das idosas. Segundo a CB e a CMB a maioria 

encontra-se em eutrofia e a CP classifica todas em eutrofia. Porém, segundo o IMC 

a maioria das participantes da pesquisa apresenta excesso de peso. As medidas da 

CC e RCQ indicam que a maioria das idosas encontrava-se com risco muito 

aumentado de desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV) e risco 

aumentado de DCV, respectivamente. Através da PCT classificou a prevalência de 

obesidade. 
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Tabela 2-Estado nutricional e risco de desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares das idosas participantes do projeto de extensão Cintura Fina. 
Vitória de Santo Antão, Pernambuco, 2017 

Variáveis n=17 % 
IMC  

Magreza 1 5,9 
Eutrofia 6 35,3 

Excesso de peso 10 58,8 
Classificação da CB  

Desnutrição leve 1 5,9 
Eutrofia 10 58,8 

Sobrepeso 3 17,6 
Obesidade 3 17,6 

Classificação da CMB  
Desnutrição 2 11,8 

Eutrofia 15 88,2 
Classificação da CP  

Eutrofia 17 100 
Classificação da CC  

Sem risco 1 5,9 
Risco aumentado 4 23,5 

Risco muito aumentado 12 70,6 
RCQ  

Baixo risco 3 17,6 
Risco aumentado 14 82,4 

Classificação da DCT   
Desnutrição leve 2 11,8 

Eutrofia 5 29,4 
Sobrepeso 2 11,8 
Obesidade 8 47,1 

*IMC: Índice de massa corpórea; CB: circunferência do braço; CMB: circunferência 
muscular do braço; CP: circunferência da panturrilha; CC: circunferência da cintura; 
RCQ: relação cintura quadril; DCT: dobra cutânea tricipital 
 

O consumo alimentar das participantes da pesquisa estáapresentado na 

tabela 3. 

 

Tabela 3 – Consumo alimentar das idosas participantes do projeto de extensão 
Cintura Fina. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, 2017 

Variáveis Média DP Mínimo Máximo 
Consumo calórico 1258,294kcal 350,02 660 2156 

Consumo de proteínas 68,05g 27,72 20,05 105,92 
Consumo de lipídeos 35,3g 16,7 10,53 76,77 

Consumo de carboidratos 167,07g 22,11 63,64 339,15 
Consumo de cálcio 2240,14mg 69,23 64,75 587,26 

Consumo de vitamina D 2,82mcg 2,2 0,37 9,19 
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A adequação do consumo alimentar das idosas está descrito na tabela 4. 

Verificou-se que a maioria consome caloria e cálcio abaixo do recomendado, 

proteínas em excesso, carboidrato e lipídeos adequados e todas as usuárias 

consomem vitamina D abaixo do recomendado. 

 
Tabela 4 - Adequação do consumo alimentar das idosas participantes do projeto de 
extensão Cintura Fina. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, 2017 

Variáveis n=17 % 
Consumo calórico  

Abaixo do recomendado 10 58,8 
Adequado 4 23,5 

Acima do recomendado 3 17,6 
Consumo de proteínas  
Abaixo do recomendado 4 23,5 

Adequado 6 35,2 
Acima do recomendado 7 41,1 
Consumo de lipídeos   

Abaixo do recomendado 4 23,52 
Adequado 10 58,82 

Acima do recomendado 3 17,64 
Consumo de carboidratos  

Abaixo do recomendado 3 17,7 
Adequado 12 70,6 

Acima do recomendado 2 11,7 
Consumo de cálcio   

Abaixo do recomendado 14 82,4 
Adequado 2 11,8 

Acima do recomendado 1 5,9 
Consumo de vitamina D   
Abaixo do recomendado 17 100 

 

Em relação a aspectos clínicos a maior parte das participantes alegou sentir 

dor nos ossos, porém a maioria não foi diagnosticada com osteoporose ou 

osteopenia e utiliza ou já utilizaram suplemento de cálcio e/ou vitamina D, descrito 

detalhadamente na Tabela 5 de variáveis clínicas. 

 

Tabela 5 – Variáveis clínicas das idosas participantes do projeto de extensão 
Cintura Fina. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, 2017 

Variáveis n=17 % 

Sente dor nos ossos?   
Sim 13 76,5 
Não 4 23,5 

Sabe se tem osteopenia/osteoporose?   
Sim 6 35,3 
Não 11 64,7 
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Toma suplemento de cálcio ou vitamina D?   
Sim 11 64,7 
Não 6 35,3 

 

O questionário de frequência alimentar verificou que em relação ao consumo 

diário de leite e derivados, 52,9% (n=9) consome apenas 1 porção diária, 29,4% das 

idosas estudas (n=5) não consomem nenhuma porção, 11,76% (n=2) consome 2 

porções e apenas 5,88% (n=1) consume 3 porções. Os alimentos fontes de cálcio 

e/ou vitamina D que são consumidos diariamente são leite (44%), queijo (28%), 

couve (5%), iogurte (17%) e atum (6%). 

Das usuárias, 5,8% relataram nunca comer queijo; 11,7% leite e sardinha; 

17,6% ovo de galinha; 23,5% iogurte e bacalhau; 29,4% fígado e couve; 35,2% 

coxão mole; 41,1% coxão mole e camarão; 47,0% castanha do Brasil e atum; 58,8% 

espinafre e salmão; 70,5% pescada, 94,1% gergilim e amêndoa; e 100% não 

consomem ostra. 
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7 DISCUSSÃO 

 

Existe prevalência do sexo feminino entre os idosos, provavelmente por terem 

maiores cuidados com a saúde. Corroborando com o estudo de Küchemann (2012), 

prevaleceu idosas viúvas e com baixa escolaridade. Isso pode ser associado devido 

a maior longevidade das mulheres em relação aos homens, ao percentual de 

mulheres solteiras que atinge a terceira idade que é aproximadamente o dobro que 

os homens e a tendência de união de homens com mulheres mais jovens (FILHO; 

NETO, 2006). 

A estabilidade emocional da idosa é afetada por ausência do conjugue, que 

pode levar a instabilidade emocional, podendo contribuir no consumo excessivo ou 

reduzido de alimentos, procura de alimentos prontos, falta de estimulo para cozinhar 

com consequente excesso de peso ou desnutrição e problemas de saúde em geral 

(CAMPOS; MONTEIRO; ORNELAS, 2000). 

Estudo de Barbosa (2014) com 329 idosos de Montes Claros/MG mostrou que 

sua maioria (48,2%) não concluiu o ensino fundamental. A baixa escolaridade 

implica em falta de informações sobre cuidados adequados com saúde, muitas 

vezes utilizando o senso comum para tratamento de enfermidades introduzindo ou 

excluindo alimentos de forma incorreta sem acompanhamento profissional.  

Geralmente a população idosa possui como única fonte de renda as pensões 

e aposentadorias, infelizmente estas encontram-se defasadas, gerando um baixo 

poder aquisitivo desta população (FILHO; NETO, 2006). O estilo de vida da 

população é repercutido pelo ambiente, cultura e socioeconômia, fazendo com que 

as pessoas tenham ou não disponibilidade e acesso aos alimentos (Silva et al., 

2017). Trazendo desta forma dificuldade de aquisição de uma alimentação saudável 

que muitas vezes é de alto custo quando comparados com os alimentos 

industrializados.  

Quanto ao estado nutricional, Fares et al. (2012) encontrou resultado 

semelhante em relação à prevalência de excesso de peso segundo IMC (52,8%) em 

estudo com 316 idosos acima de 60 anos de idade na cidade de Lafaiete Coutinho-

Bahia.  

Apesar do excesso de peso aumentar os riscos de DCV e outras doenças 

metabólicas, como o diabetes tipo 2, o peso acima do ideal parece ter efeito 
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benéfico para os ossos. Isto é devido à adaptação do esqueleto ao aumento da força 

mecânica induzida pelo maior peso corporal, pela maior produção de estrógenos 

pelos adipócitos, reduzindo a remodelação óssea. Lewin et al. (1997) estudou 724 

mulheres da cidade de São Paulo de diferentes faixas etárias e verificou a relação 

de quanto maior o peso, menor a perda de densidade mineral óssea.  

Em contrapartida é comum deficiência de vitamina D em indivíduos obesos, 

pois os adipócitos incorporam a vitamina D plasmática. Sendo assim, são 

necessários mais estudos para elucidar se o excesso de peso possui efeito protetor 

contra a osteoporose (BANDEIRA, 2007). 

Em relação a CC, um estudo semelhante de Felix e Souza (2009) com 37 

idosos do Distrito Federal, onde 59,5% eram do sexo feminino, observou-se o Risco 

de Doença Cardiovascular (RDCV) prevalente nas mulheres segundo a CC (86,4% 

das mulheres) e segundo a RCQ (95,5% mulheres), em comparação com o sexo 

oposto supondo que as mulheres apresentam maior RDCV devido ao maior acumulo 

de gordura na região abdominal.  Oliveira et al. (2010) verificou a prevalência em 

300 idosos de ambos os sexos com excesso de peso segundo IMC e RDCV 

segundo CC e RCQ, comparando os resultados com o perfil lipídico da população, 

confirmando que esses são indicadores antropométricos com maior correlação com 

o perfil lipídico, podendo ser associado como fator de risco para a doença 

cardiovascular.  

A presença de excesso de peso implica em risco aumentado de Doenças 

Crônicas não Transmissíveis (DCNT), principalmente quando associado com o 

aumento concomitante da RCQ e CC que são indicadores sensíveis de RDCV. Os 

dados encontrados neste estudo, quanto a esses indicadores, são preocupantes, 

pois as maiores causas de óbito e incapacidade prematura são as doenças 

cardiovasculares (DCV) (ORTOLANI; GOULART, 2015).  

As DCNT também estão relacionadas ao maior risco de desenvolver 

osteoporose. Pois, é comum a utilização de medicação para controle de DCNT na 

população idosa, o que prejudica a absorção, digestão e utilização de muitos 

nutrientes, devido a interação droga nutriente. E por isso, muitas vezes a 

suplementação nutricional dos idosos torna-se necessária (SANTO; DELANI, 2015). 

A DCT é considerada um bom indicativo de reserva de gordura subcutânea, 

por isso é comumente utilizada em estudos antropométricos com idosos. Estudo de 

Menezes e Marucci (2010) encontrou resultado semelhante em relação a DCT, onde 
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35,6% dos 305 idosos avaliados apresentaram excesso de reserva adiposa. Como 

na senescência ocorre uma redistribuição da gordura corporal dos membros para a 

região do tronco, esperava-se um maior percentual de idosas eutróficas nesta 

avaliação, este resultado pode ser decorrente de erros alimentares, já que se tratam 

de idosas ativas. 

Resultados semelhantes ao encontrado neste estudo quanto ao consumo 

calórico foram encontrados no estudo de Venturini et al. (2015), que avaliou 427 

idosos, de ambos os sexos, sendo 70,0% do sexo feminino, na faixa etária dos 60-

69 anos, onde 58,3% das mulheres consumiam calorias abaixo do VET para o sexo 

e a faixa etária. O envelhecimento afeta a percepção do sabor, cheiro, salivação e 

regulação dos hormônios controladores da fome, fazendo com que diminua o apetite 

dos idosos. Além de causar comprometimento do sistema digestivo, comprometendo 

os processos mecânicos e químicos da ingestão, digestão e absorção, tendo como 

consequência a saciedade precoce, hipocloridria, deficiência na absorção de macro 

e micronutrientes, constipação e diminuição da meia vida de fármacos (Silva et al., 

2017).  

O consumo inferior de calorias que as necessidades energéticas podem 

acarretar em perda de peso, e uma das suas consequências é a redução da massa 

óssea, com consequente maior vulnerabilidade para fraturas ósseas, principalmente 

em idosos. Além disso, a ingestão calórica reduzida pode influenciar no consumo 

reduzido de nutrientes essenciais para saúde óssea como cálcio, vitamina D e 

fósforo (MORAIS; BURGOS, 2007). Porém, vale ressaltar que o instrumento 

utilizado para avaliar o consumo alimentar das idosas apresenta limitações, 

principalmente por depender da memória e pelo fato de ter sido colhido apenas um 

dia de registro alimentar. 

O cálcio presente no nosso organismo depende da absorção intestinal, 

metabolismo ósseo e excreção renal; quando consumido em baixas quantidades 

ocorre retirada desse mineral dos ossos para o sangue para manter o nível 

adequado de cálcio sanguíneo e consequentemente atingir as necessidades 

fisiológicas vitais (MORAIS; BURGOS, 2007).    

Constatou-se no estudo que o consumo diáriode leite e derivados é abaixo do 

recomendado pelo Ministério da Saúde que é de 3 porções diária. Esta 

recomendação é baseada no fato desse grupo de alimentos serem as fontes mais 

biodisponíveis de cálcio e nesta proporção atingem a recomendação de cálcio. 
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Aingestão inadequada de cálcio somada com dieta hiperproteica afeta de forma 

negativa a retenção de cálcio no organismo, pois a cada 50g de proteína é 

excretado 1,6 mmol de cálcio.  Sugere-se que o consumo excessivo de proteína 

animal ativa a reabsorção óssea, por causar acidose metabólica, já que a mesma é 

rica em aminoácido sulfurado e íons de amônia e consequentemente reduzem o pH 

sanguíneo, então o organismo retira dos ossos carbonato e citrato de cálcio afim de 

neutralizar o excesso de ácidos. Como nos idosos é comum redução da função renal 

a remodelação óssea ocorre de forma mais intensa a fim de neutralizar a acidose 

metabólica. (MORAIS; BURGOS, 2007).  

Em estudo sobre consumo de nutrientes por recordatório de 24 horas e 

frequência alimentar realizado por Lopes et.al. (2005) com adultos (n=466) e idosos 

(n=84) obteve resultado semelhante ao presente estudo, onde todos os idosos 

estudados apresentavam baixo consumo de cálcio. Resultados semelhantes foram 

encontrados por Silva; Júnior; Vasconcelos (2010), Leal et al. (2012) e Passanha et 

al. (2011). Esses dados reforçam a necessidade de ações educacionais para o 

consumo de leite e seus derivados, principalmente entre os idosos. 

A vitamina D na sua forma ativa mantém a homeostase sanguínea de cálcio e 

fósforo, melhora a absorção intestinal de cálcio é fundamental para manutenção da 

saúde óssea. Sua deficiência pode causar desde uma hipocalcemia leve, 

hiperparatireoidismo e perda de massa óssea, até um raquitismo, osteomalácia e 

osteoporose (MORAIS; BURGOS, 2007). A luz solar é responsável por 90% da 

vitamina D, porém o consumo de alimentos fonte desta vitamina se torna necessário 

para manutenção da saúde óssea (SARAIVA et al., 2007). O risco de deficiência de 

vitamina D na população idosa é maior, pois sua síntese acontece de forma 

insuficiente, ocorre, ainda, diminuição da capacidade da pele e dos rins em ativar a 

vitamina D3 em hormônio (MAHANL; ESCOTT-STUMP; RAYMOND, 2012). 

Saraiva et al. (2007) verificou uma prevalência de hipovitaminose D em 43,8% 

dos 243 idosos atendidos em ambulatório (168 mulheres e 75 homens) avaliados, 

moradores da cidade de São Paulo. Os autores concluíram que apesar do Brasil ser 

um país tropical com excelente incidência de luz solar, a hipovitaminose encontrada 

no estudo deve-se, provavelmente, ao baixo consumo de vitamina D pela população. 

As mulheres são mais propensas a terem osteopenia/osteoporose devido à 

deficiência estrogênica pós-menopausa e a preocupação com o peso, pois 

consomem menos calorias e consequentemente menos nutrientes. E ainda, por se 
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preocuparem mais com a saúde utilizam medicamentos que prejudicam a absorção 

de nutrientes (como cálcio e vitamina D), causam falta de apetite, entre outros 

efeitos colaterais que podem prejudicar a saúde óssea (MORAIS; BURGOS, 2007).   

A osteoporose vem causando aumento do custo da saúde pública, onde 

resultados epidemiológicos apontam que a população brasileira teve um crescente 

aumento de fraturas vertebrais, fraturas de quadril e morte devido à presença de 

osteoporose correlacionando esse fato ao aumento da população idosa (SANTOS; 

DELANI, 2015). 10 milhões de pessoas no Brasil sofrem de osteoporose. Uma a 

cada três mulheres com mais de 50 anos possui osteoporose, enquanto um a cada 

cinco homens com mais de 50 anos apresentam essa doença. Devido a osteoporose 

ocorrem cerca de 2,4 milhões de fraturas causando 200 mil mortes por ano. Sendo 

prevalente em mulheres pós-menopausa, fumantes, alcoólicas, diabéticas, falta de 

atividade física e excesso de café (MAHANL; ESCOTT-STUMP; RAYMOND, 2012). 

Em contrapartida, a suplementação cálcio e vitamina D, muitas vezes utilizada 

de forma esporádica, aumenta o risco de hipercalcemia e hipercalciúria, por isso 

deve-se avaliar o nível de cálcio urinário de 3 em 3 meses após início de 

suplementação dietética (GALLAGHER; SMITH; YALAMANCHILI, 2014).  

A sensação de dor relatada pela maioria das participantes é um dado 

preocupante, visto que geralmente associa-se com quedas, que está relacionada 

diretamente a maior predisposição deosteopenia e osteoporose. Estudo de Cruz et 

al. (2011) com 213 idosos acima de 60 anos com dor há mais de um ano, 

verificaram que a prevalência de idosos com dor há mais de um ano, intensa ou 

moderada, apresentaram maior número de quedas do que os idosos com dores 

leves. 

Deve-se destacar que todas as participantes da pesquisa praticam atividade 

física, por participarem do projeto de extensão Cintura Fina, sendo um meio de 

prevenção da osteoporose, já que a atividade física age por força mecânica (efeito 

direto) ou fatores hormonais (efeito indireto). Porém não se sabe ao certo qual o 

mecanismo da atividade física no fortalecimento ósseo, mas em diversos estudos é 

confirmado o efeito benéfico para saúde óssea e por isso é indicada para prevenção 

e tratamento da osteoporose (OCARINO; SERAKIDES, 2006).  

Diversos estudos mostram que as atividades físicas que requerem a utilização 

de força causam deformação do tecido, aumentando a Densidade Mineral Óssea 

(DMO).  Há muita discrepância em relação à DMO com a força muscular e a 
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composição corpórea, principalmente na determinação de qual desses fatores está 

mais associado com a DMO, sendo necessários mais estudos para obter conclusões 

mais concretas (CADORE; BRENTANO; KRUEL, 2005).   

Algumas limitações do estudo devem ser pontuadas. Não foram computados 

no consumo alimentar a quantidade de cálcio e vitamina D provenientes dos 

suplementos consumidos pelas idosas. Além disso, não foi questionado às idosas 

sobre o tempo de exposição solar. Outra limitação foi quanto ao questionário de 

frequência alimentar que não contempla a alimentos que interferem na absorção de 

cálcio e vitamina D dietéticos. E ainda, por se tratar de um estudo transversal e 

amostra reduzida. 
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8 CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos foi possível constatar a necessidade de 

atividades de educação alimentar e nutricional com as idosas. A educação 

nutricional aplicada obteve ótimos resultados, onde foi possível avaliar através das 

perguntas feitas no final de cada intervenção nutricional que as idosas apreenderam 

todo conteúdo exposto durante as três intervenções. Assim, este tipo de intervenção 

torna-se viável e recomendável para a população idosa além dos demais públicos.    

Constatou-se uma prevalência de baixo consumo de cálcio e vitamina D, de 

excesso de peso, de alto risco de desenvolvimento para as doenças 

cardiovasculares, bem como relatos de dor óssea nas idosas participantes do 

projeto Cintura Fina. Concluindo que projetos de intervenção físico e nutricional 

voltados para essa população são de suma importância para adoção de estilo de 

vida mais saudável e consequente redução dos agravos, melhorando, assim, a 

qualidade de vida na terceira idade. 
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Apêndice A – Questionário para coleta de dados 

 

Identificação______________    Data:__________________ 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Data de nascimento: __ /__/__      Idade: ___________ 

Escolaridade ( )analfabeto( ) ensino fundamental completo  ( )  ensino fundamental 

incompleto   (  ) ensino  médio completo  (  ) ensino médio incompleto  ( ) Ensino  superior 

completo   ( ) Ensino  superior  incompleto 

Estado civil: (  ) solteira  (  ) casada  ( ) união estável  ( ) divorciado   ( )  viúva  

Renda familiar: (  )  Menos de um salário mínimo  ( ) um salário mínimo (  ) Mais de dois 

salários mínimos  

Quantas pessoas residem no seu domicílio? 

(   ) 1 (  ) 2  ( ) 3  ( ) 4 ( ) 5    ( ) mais de 5  

 

Avaliação nutricional 

Peso(kg) AJ (cm) Altura estimada IMC(kg/m2) CB (cm) 

     

CC (cm) CQ 

(cm) 

CP (cm) DCT (mm) 

    

 

Sente dor nos ossos?  

(  ) sim        (  ) não 

Algum médico já disse que a senhora tem osteopenia ou osteoporose? 

(  ) sim        (  ) não 

Já tomou ou toma suplemento de cálcio e/ou vitamina D? 

(  ) sim        (  ) não 
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Apêndice B – História alimentar 

 

Desjejum 
 
 
 
 
 
 
 

Colação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almoço 
 
 
 
 
 
 
 

Lanche da Tarde 
 
 
 
 
 
 
 

Jantar  
 
 
 
 
 
 
 

Ceia 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSETIMENTTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) 
CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA (CAV) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO   
(PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS - Resolução 466/12) 

 
Convidamos o(a) Sr.(a) para participar como voluntário(a) da pesquisa “Consumo de cálcio 

e vitamina D de usuárias participantes de um projeto de intervenção físico e nutricional do 
município de Vitória de Santo Antão – Pernambuco”, que está sob a responsabilidade da 
pesquisadoraJardiane Batista Falcão, Sítio Cachoeira dos Alves, S/N, Zona Rural, Feira Nova 
Pernambuco, CEP: 114 084.345-03- Telefone para contato: (81) 9-9385-7843 e e-mail: 
jardianebatista@gmail.com.E está sob a orientação de Érika Michelle Correia de Macêdo, telefone: 
(81) 9-9927-7925,e-mail: erikamichellec@yahoo.com.br. 

Caso este Termo de Consentimento contenha informações que não lhe sejam 
compreensíveis, as dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe entrevistando e apenas ao 
final, quando todos os esclarecimentos forem dados, caso concorde com a realização do estudo 
pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias, uma via 
lhe será entregue e a outra ficará com o pesquisador responsável.  

Caso não concorde, não haverá penalização, bem como será possível retirar o consentimento 
a qualquer momento, também sem nenhuma penalidade. 

 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 
 Descrição da pesquisa: o objetivo da pesquisa é avaliar o consumo alimentar de Cálcio e 

vitamina D de usuárias participantes de um projeto de intervenção físico e nutricional do 
município de Vitória de Santo Antão – Pernambuco. Para isso, será preenchido um 
questionário quantitativo de frequência alimentar, recordatório de 24 horas, questionário 
de variáveis socioeconômico, demográficas, clínicas e avaliação do estado nutricional.  

 A pesquisa ocorrerá entre o mês de abril e maio, onde serão realizadas cinco visitas. A 
primeira visita será para preenchimento dos questionários eavaliação do estado nutricional. A 
segunda, terceira e quarta visita serão para intervenção alimentar e nutricional. Aquinta visita 
será para coleta de questionário de frequência alimentar após intervenção.  
 

 O possível risco aos pacientes é o constrangimento no momento da coleta das informações 
referente à pesquisa. Para minimizar este risco, o questionário será aplicado de maneira 
individual sem interferência de terceiros. 

 
 Quanto aos benefícios, este estudo poderá contribuir para a criação de hábitos de vida mais 

saudáveis, incluindo o consumo de uma alimentação balanceada, focando no aumento do 
consumo de alimentos fonte de cálcio e vitamina D, contribuindo desta forma para a 
prevenção da osteopenia/oesteoporose, proporcionando uma melhoria da qualidade de vida 
da população.  

 
Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em 

eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os 
responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação.  Os dados coletados 
nesta pesquisaentrevistas e fotos, ficarão armazenados empastas de arquivo em computador 
pessoal, sob a responsabilidade do pesquisador, no endereço acima informado, pelo período de 
mínimo 5 anos. 

Nada lhe será pago e nem será cobrado para participar desta pesquisa, pois a aceitação é 
voluntária, mas fica também garantida a indenização em casos de danos, comprovadamente 
decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial. Se houver 
necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidas pelos pesquisadores 
(ressarcimento de transporte e alimentação).  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o 
Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: (Avenida da 
Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 
2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br). 

mailto:cepccs@ufpe.br
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___________________________________________________ 

(Assinatura do pesquisador) 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 

 
Eu, _____________________________________, CPF _________________, abaixo assinado, após 
a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar e ter 
esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em participar do estudo 
“Consumo de cálcio e vitamina D de usuárias participantes de um projeto de intervenção físico e 
nutricional do município de Vitória de Santo Antão – Pernambuco”,como voluntário (a). Fui 
devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo(a) pesquisador(a) sobre a pesquisa, os 
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 
participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que 
isto leve a qualquer penalidadeou interrupção de meu acompanhamento.  
 
Local e data __________________ 
Assinatura do participante: __________________________ 
 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa  
e o aceite do voluntário em participar.  (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores): 
 

Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 
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Apêndice D – Perguntas realizadas após intervenção Nutricional para Avaliação de 

aprendizado 

1. Melhor tomar leite desnatado ou integral? Por quê? 

2. Qual melhor horário para consumir alimentos ricos em cálcio e vitamina D? 

Por quê? 

3. Onde podemos adquirir vitamina D? 

4. Quantas vezes por semana, qual melhor horário e quantos minutos devemos 

tomar sol? 

5. Quais alimentos são fontes de cálcio? 

6. Quais alimentos são fontes de vitamina D? 

7. Café com leite é bom para o osso? Por quê? 

8. Quantas vezes devemos tomar leite e seus derivados por dia? 

9. Qual alimento é para mulheres com menopausa? 

10. Qual a melhor atividade física para o osso?  

11. Quais alimentos são ruins para absorção de cálcio? 

12. Qual doença é causada pelo baixo consumo de cálcio e vitamina D? 
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ANEXOS 
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ANEXO A –Percentis de: Circunferência do braço (CB), dobra cutânea tricipital 

(DCT) e circunferência muscular do braço(CMB) para mulheres de 60 anos ou 

mais avaliados no ThirdNational Health andNutritionExaminationSurvey-

Nhanes III (198-1994) 
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ANEXO B – Questionário quantitativo de frequência alimentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimento Quantas vezes consome Unidade Porção média Sua 

porção 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D S M A  P M G 

Leite                1 copo (270 g)    

Iogurte                1 copo (185 g)    

Queijo                1 fatia (30 g)    

Sardinha                2 unidades 

(100g) 

   

Gergilim                2 colheres de 

sopa (22g) 

   

Amêndoa                10 unidades 

(100g) 

   

Castanha-do-

brasil 

               ½ xícara (50 g)    

Espinafre                2 ½ colheres de 

sopa (67 g) 

   

Couve                2 colheres de 

servir (84 g) 

   

Coxão mole                1 bife (90 g)    

Fígado                1 bife (100 g)    

Ovo de 

galinha 

               2 unidades    

Ostra                1 porção (90 g)    

Camarão                5 unidades 

grandes (100g) 

   

Salmão                1 filé (100 g)    

Atum                1 filé (100 g )    

Linguado                1 filé (100 g)    

Pescada                1 filé (80 g)    

Bacalhau                1 porção (100 g)    

N=nenhuma; D=dia; S=semana; M=mês; A=ano; P=pequena; M=média; G=grande. (adaptado de 

Fisberget al.,2005) 
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Anexo C: Aprovação do Projeto Cintura Fina pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco 
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FIGURAS 
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FIGURA 1: Folder sobre Cálcio e Vitamina D 
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FIGURA 2: Receita de iogurte caseiro 

 

Figura 3: Painel com imagens ilustrativas sobre cálcio 
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Figura 4: Painel com imagens ilustrativas sobre vitamina D 

 

 

Figura 5: Pirâmide Alimentar  
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Figura 6: Pirâmide do cálcio 

 

Figura 7: Pirâmide da Vitamina D
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Figura 8: Painel com imagens ilustrativas sobre Saúde Óssea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: 3 ªIntervenção nutricional   

 



69 

 

Figura 10: 1ª Intervenção Nutricional 

 

Figura 11: Avaliação de intervenção nutricional por “trilha da saúde óssea”  

 

 




