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RESUMO 
 

Melhorias na qualidade do envelhecimento da humanidade é uma preocupação 

mundial. No Brasil a projeção de aumento da faixa etária de idosos para os 

próximos dez anos é bastante expressiva sendo o percentual de idosas maior. 

O estudo experimental objetivou analisar a relação entre os níveis séricos de 

cálcio, vitamina D, densitometria óssea e força muscular de 55 idosas ativas, 

na faixa etária entre 60 a 85 anos, submetidas ou não a uma suplementação de 

cálcio e vitamina D. Como instrumentos foram utilizados os dados coletados 

antes e após a intervenção do soro da coleta sanguínea, analisada através de 

métodos da química seca e quimiluminescência amplificada (níveis séricos de 

cálcio e vitamina D), da técnica da Absortometria Radiológica de Dupla Energia 

- DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry – DEXA) (Densitometria Óssea) e 

do Dinamômetro Multifuncional Power Din (força muscular). Para descrição da 

amostra, foram utilizados média, desvio padrão e significância. Para 

comparação dos testes dos dados com distribuição normal foi utilizados os 

teste T de Student e para os dados com distribuição não-normal, utilizou-se o 

teste de Mann-Whitney U e Wilcoxon. Os resultados apontaram que as idosas 

dos três grupos obtiveram ganho de força após intervenção. Os valores médios 

da força muscular antes e depois da intervenção foram G1: 966129 ± 364845 e 

1.305902 ± 373347 (p = 0,01); G2: 937452 ± 375149 e 1180471 ± 429495 (p = 

0,012) e G3: 843742 ± 303513 e 1336838 ± 306853 (p= 0,001). Os valores 

médios da densitometria óssea foram G1: -1,57±0,93 e -1,53±0,80 (p= 0,770); 

G2: -1,22 ± 1,26 e -1,35 ± 1,04 ( p= 0,317); e G3 -0,97 ± 1,25 e -1316 ± 1,08 

(p= 0,001). Conclusão: Idosas ativas apresentaram ganho de força muscular 

após 12 semanas de intervenção, não havendo modificação significativa nos 

níveis séricos de cálcio e vitamina D, bem como na densitometria óssea, porém 

os resultados apontam indícios que a densitometria óssea de G1 não 

apresentou perdas de massa óssea, resultado positivo quando comparado aos 

demais. Podemos concluir que a prática de exercícios de força associado a 

uma suplementação de Cálcio e Vitamina D, promovem melhorias na saúde 

das idosas. 

PALAVRAS CHAVE: Cálcio, vitamina D, Densitometria óssea, Força muscular, 

Idosas. 
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 ABSTRACT  

 

Improvements in the quality of the aging of mankind is a worldwide concern. In 

Brazil the projection of increase of the age group of the elderly for the next ten 

years is quite expressive and the percentage of older women is greater. The 

experimental study aimed to analyze the relationship between serum levels of 

calcium, vitamin D, bone densitometry and muscular strength of 55 active 

elderly women, aged between 60 and 85 years, submitted or not to calcium and 

vitamin D supplementation. the data collected before and after the intervention 

of the blood collection serum, analyzed by dry chemiluminescence and 

amplified chemiluminescence methods (serum calcium and vitamin D levels), 

Dual Energy Radiological Absorometry (DEXA) technique (Dual Energy X-ray 

Absorptiometry – DEXA) (Bone Densitometry) and the Power Din Multifunction 

Dynamometer (muscle strength). For the description of the sample, mean, 

standard deviation and significance were used. Student's t-test was used to 

compare the data with normal distribution, and for the non-normal distribution, 

the Mann-Whitney U and Wilcoxon test were used. The results showed that the 

elderly of the three groups obtained strength gain after the intervention. The 

mean values of muscle strength before and after the intervention were G1: 

966129 ± 364845 and 1.305902 ± 373347 (p = 0.01); G2: 937452 ± 375149 and 

1180471 ± 429495 (p = 0.012) and G3: 843742 ± 303513 and 1336838 ± 

306853 (p = 0.001). The mean values of bone densitometry were G1: -1.57 ± 

0.93 and -1.53 ± 0.80 (p = 0.770); G2: -1.22 ± 1.26 and -1.35 ± 1.04 (p = 0.317); 

and G3 -0.97 ± 1.25 and -1316 ± 1.08 (p = 0.001). Conclusion: Active elderly 

had a gain in muscle strength after 12 weeks of intervention, with no significant 

changes in serum calcium and vitamin D levels, as well as in bone 

densitometry, but the results indicate that bone densitometry of G1 did not 

present mass losses bone, a positive result when compared to the others. We 

can conclude that the practice of strength exercises associated with calcium 

and vitamin D supplementation promotes improvements in the health of the 

elderly. 

 

KEY WORDS: Calcium, vitamin D, Bone Densitometry, Muscle Strength, elderly. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O aumento do envelhecimento da população brasileira segue uma 

tendência mundial, podendo ser atribuído a isso, ao aumento da expectativa de 

vida bem como a diminuição da fecundidade da população e o avanço da 

medicina (IBGE, 2018). 

Observando a projeção estimada para a população idosa do Brasil, 

verificamos um aumento da evolução dos grupos etários com projeção para o 

período entre os anos de 2012 e 2017 de um crescimento de 18%, o que equivale 

a mais de 4,8 milhões de novos idosos em cinco anos, sendo que em 2017 o 

número de idosos do Brasil já superava a marca de 30,2 milhões, destes, 16,9 

milhões são mulheres (IBGE, 2018). 

 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE relata que a 

evolução populacional representada pelo grupo dos idosos apresentou um 

aumento de 4,5% entre os anos de 2005 e 2015 (IBGE, 2016) e prevê que o 

percentual da população representada pelos idosos no país será ainda maior, 

chegando em 2020 a 13,8% da população, e 18,6% da população, em 2030 

(IBGE, 2018). Após este ano, o grupo de idosos com 60 anos ou mais de idade 

será maior que o grupo de criança com idade até 14 anos (IBGE, 2013a, 2013b). 

O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo no qual há 

alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas, que necessitam ser mais 

elucidadas (IBGE, 2013b). Entre as perdas apresentadas pelos idosos está a 

instabilidade postural, que ocorre devido às alterações do sistema sensorial e 

motor, levando a uma maior tendência a quedas. Essas podem levar o idoso ao 

óbito, ou ainda causar uma recuperação longa, devido a vários fatores; dentre 

eles as perdas bioquímicas (Souza e Zerbini, 2011). 

O idoso também passa por várias perdas fisiológicas durante o processo 

de envelhecimento. A menopausa, por exemplo, é um processo fisiológico que 

ocorre com as mulheres, geralmente entre os 45 e 55 anos de idade, e é 

confirmada quando a menstruação é interrompida pelo intervalo de um ano sem 

motivos aparentes, onde os ovários perdem sua atividade e ocorre pouca, ou 

cessa a produção de estrogênio, diminuição da produção de calcitonina, hormônio 

de inibição da desmineralização óssea, coincidindo com a redução na deposição 
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de cálcio nos ossos (Lanzillotti, Lanzillotti, Trotte, Dias, Bornand, Costa, 2003; 

Carqueijeiro Ferreira, Santos Silva, de Almeida,2015).  

O mecanismo de absorção do cálcio é complexo, envolve vários fatores 

como: vitamina D, paratormônio (PTH), calcitonina (CT). Esses fatores agem em 

dois tipos de sistemas de controle, cada qual regulando um aspecto diferente do 

metabolismo do cálcio. Um desses sistemas é a regulação continua do cálcio 

plasmático (homeostasia do cálcio) e o outro é responsável pelo equilíbrio do 

cálcio resultando no balanço entre a ingestão, a absorção e a excreção (ingestão 

menos eliminado nas fezes) (Arnson, Amital, Shoenfeld, 2007; Marques, Dantas, 

Fragoso, Duarte, 2010). 

A vitamina D envolvida no processo de absorção do cálcio é sintetizada 

endogenamente nos tecidos cutâneos após a exposição à radiação ultravioleta B, 

sendo o sol, a principal fonte desta radiação. Outra fonte alternativa de vitamina D 

é a dieta, mas essa é responsável por no máximo 20% das necessidades 

corporais. A diminuição da exposição solar pelo idoso, devido às limitações 

fisiológicas desenvolvidas no processo de envelhecimento, pode diminuir os 

níveis séricos de vitamina D e consequentemente, os níveis de cálcio, acelerando 

a desmineralização óssea (Arnson, Amital, Shoenfeld, 2007; Saraiva, Cendoroglo, 

Ramos, Araújo, Vieira, Maeda et al., 2007; Cantorna, Snyder, Lin, Yang, 2015).  

A aceleração da desmineralização óssea associado à diminuição dos 

níveis de cálcio corporal, devido à idade avançada, pode levar o idoso a 

desenvolver osteoporose, doença caracterizada pela diminuição da massa óssea, 

que compromete a qualidade óssea, capaz de desenvolver fraturas sem traumas 

aparente ou com traumas de baixo impacto (Fries e Pereira, 2013; Tarantino, 

Iolascon, Cianferotti, Masi, Marcucci  Giusti  et al., 2017).  

Associada a desmineralização óssea, no processo de envelhecimento 

ocorre também a diminuição da força muscular. Estima-se que seu início ocorra 

próximo dos 30 anos devido a vários fatores, afetando o equilíbrio, a postura e o 

desenvolvimento funcional, aumentando o risco de quedas, acidentes mais 

comuns entre eles (Candeloro e Caromano, 2007). 

Este processo pode ser retardado pelo estilo de vida adotado pelo idoso na 

juventude. Idosos que praticaram atividades físicas regularmente durante a sua 

vida têm efeito retardado de perda de força muscular. Neste sentido, percebemos 
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que nas conjunturas atuais, a preocupação com o envelhecimento da população 

necessita ser aperfeiçoada, pois as quedas predominam nesta faixa etária 

(Candeloro e Caromano, 2007). 

Diante do exposto, buscamos neste estudo, investigar qual é a relação 

entre os níveis séricos de cálcio e vitamina D, densitometria óssea e a força 

muscular em idosas? 

 

1.1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1.1 O processo de envelhecimento  

 

Idosos nos países em desenvolvimento, como o Brasil, são todos os 

indivíduos com 60 anos ou mais e o percentual da população desta faixa etária 

vem apresentando um crescimento significativo no país, mas isso não é algo 

intrínseco apenas nos países em desenvolvimento e sim, um fenômeno mundial 

de investimento em política pública para atender a esta população (Miranda, 

Mendes, Silva, 2016; IBGE, 2018). 

Mesmo com o avanço da saúde e tecnologia cerca de um terço dos idosos 

sofrem um trauma ao ano, que pode ser irreversível, ou levá-lo a morte. Estudos 

realizados na Espanha demonstram que entre os anos de 2000 e 2015 o número 

de morte causado por quedas nos idosos aumentou cerca de 8,3 % nestes 15 

anos. Esse mesmo fenômeno aconteceu nos Estados Unidos da América com um 

aumento de 40% de quedas fatais (Hu, Baker, 2010), reforçando assim, o papel 

de políticas públicas ativas para diminuir este crescimento (Souza e Zerbini, 2011; 

Padrón-Monedero, Damián, Martin, Fernández-Cuenca, 2017).  

A complexidade em desenvolver políticas públicas na prevenção de 

acidentes com idosos pelo motivo de queda é ampla e o número de mortes só 

vem aumentando (Hu, Baker, 2010; Souza e Zerbini, 2011; Padrón-Monedero, 

Damián, Martin, Fernández-Cuenca, 2017). 

Atualmente o Brasil já ultrapassou a marca de 30 milhões de idosos, onde 

as mulheres são a maioria, representando aproximadamente 17 milhões, 

superando o número de idosos em mais de 3,6 milhões (IBGE, 2018). 
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Naturalmente as idosas apresentam perdas fisiológicas que interferem 

diretamente na constituição da massa óssea. Os efeitos da diminuição de 

produção de calcitonina e das concentrações plasmáticas de estrogênio (Del 

Valle, Yaktine, Taylor, Ross, 2011; Loures, Zerbini, Danowski, Pereira, Moreira, de 

Paula et al., 2017), na menopausa podem ser verificados quando comparamos a 

evolução da massa óssea em mulheres, pós menopausa, com homens da mesma 

idade (Lanzillotti,  Lanzillotti, Trotte, Dias, Bornand, Costa, 2003; Carqueijeiro 

Ferreira, Santos Silva, de Almeida, 2015). 

Podemos resumir o pico de massa óssea em três fases: fase I, onde 

acontece um aumento acentuado da massa óssea. Caracterizada pelo maior 

acúmulo e menor perda de cálcio nos ossos. Nesta fase observamos também que 

os homens apresentam maior crescimento de massa óssea, quando comparado 

com as mulheres, isso ocorre devido vários fatores, dentre eles a presença do 

hormônio masculino, testosterona (Alfarano, 2018). Fase II ou consolidação, esta 

fase tem início logo após o crescimento da massa óssea atingir seu pico. Isso 

ocorre próximo aos 20 anos de idade e é caracterizada pela manutenção do 

conteúdo mineral ósseo e se estende até próximo dos 40 anos. Fase III ou de 

perda, caracterizado pela diminuição da massa óssea, esta fase tem início logo 

após os 40 anos tem como característica a diminuição da massa óssea. Nesta 

fase observamos também que as mulheres têm um período de perca de massa 

óssea maior, quando comparada com os homens, isso se dá com o início da 

menopausa, pois a produção de calcitonina, hormônio de inibição da 

desmineralização óssea, é diminuída neste período (Rodrigues e Barros, 2016; 

Alfarano, 2018), (Figura 1). 
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Figura 1 Evolução da massa óssea. 
Fonte: Russo (2001). 

 
 Estudos realizados com idosos apontam um fator já conhecido no meio 

científico, que pessoas do sexo feminino são mais susceptíveis a desenvolver 

osteoporose (Rodrigues e Barros, 2016). Os sujeitos do presente estudo são do 

sexo feminino pós menopausa, com idade entre 60 e 85 anos de idade, que 

deambulam sem ajuda de aparelhos.  

  

1.1.2  A desmineralização óssea e o processo de envelhecimento  

 

O processo da desmineralização óssea pode progredir para uma 

osteoporose, que é uma doença silenciosa e, nas mulheres, coincide com o inicio 

da menopausa (Del Valle, Yaktine, Taylor, Ross, 2011; Blaine, Chonchol, Levi, 

2015; Loures, Zerbini, Danowski, Pereira, Moreira, de Paula et al., 2017). Nos 

primeiros anos da menopausa acontece uma diminuição acentuada na Densidade 

Mineral Óssea - DMO e entre o 6º e 7º após o início da menopausa (Figura 1), a 

diminuição na DMO torna-se menos acentuada (Blaine, Chonchol, Levi, 2015). 

Na osteoporose os riscos de fraturas tornam-se grande devido a uma 

diminuição da massa óssea, normalmente nas vértebras, nos quadris e no 

antebraço são mais susceptíveis ao trauma (Blaine, Chonchol, Levi, 2015). O 

número de fraturas por osteoporose em mulheres após os 50 anos é de duas a 

três vezes maiores que os homens (Loures, Zerbini, Danowski, Pereira, Moreira, 

de Paula et al., 2017). Auda Fares (2018), relata que a osteoporose é responsável 

por mais de 9 milhões de fraturas no mundo e que no ano de 2005 os Estados 
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unidos registraram mais 2 milhões de fraturas relacionadas com osteoporose, 

destas, 74% em mulheres idosas.  

Exames bioquímicos são solicitados para mulheres pós menopausa, para 

avaliar, inicialmente os níveis de cálcio e vitamina D, principalmente quando 

acometidas de fraturas recorrentes, pois servem de suporte no diagnóstico da 

osteoporose, mas o diagnóstico definitivo, recomendado pela Organização 

Mundial De Saúde – OMS é feito através do exame de absortometria radiológica 

de dupla energia (DEXA), (Tarantino, Iolascon, Cianferotti, Masi, Marcucci, Giusti 

et al., 2017; Alfarano, 2018). 

O cálcio é o mineral mais presente no corpo humano, cerca de 1% a 2% da 

massa corpórea de um adulto é constituído de cálcio e aproximadamente 99% 

deste cálcio localizam-se nos ossos e dentes, sua principal função é manter a 

formação estrutural do corpo, além de atuar em importantes funções orgânicas 

em relação ao equilíbrio do corpo, coagulação, função muscular, transmissões 

nervosas (Del Valle, Yaktine, Taylor, Ross, 2011; Ross, Manson, Abrams, Aloia, 

Brannon, Clinton et al., 2011). Os valores de ingestão de cálcio recomendados 

para idosos variam de acordo com o sexo: homens devem ingerir 1000mg de 

cálcio por dia e mulheres 1200mg (Del Valle, Yaktine, Taylor, Ross, 2011).  

As principais fontes do cálcio são: leite e seus derivados, iogurte, queijo e 

manteiga. Outros alimentos que contém cálcio, mas em proporções menores são: 

vegetais, grãos, carnes, legumes, ovos e frutas. Podemos encontrar também 

alimentos enriquecidos com cálcio como bebidas e cereais (Del Valle, Yaktine, 

Taylor, Ross, 2011).  

Aproximadamente 40% do cálcio são absolvidos no intestino, mas 

descontado as perdas pelas secreções intestinais apenas 20% da ingestão de 

cálcio é de fato contabilizado. O restante do cálcio é excretado pelas fezes e urina 

(Blaine, Chonchol, Levi, 2015). O organismo é capaz de manter os níveis séricos 

de cálcio pelo mecanismo de reabsorção renal e pela troca de cálcio nos ossos, 

porém a única forma para se armazenar cálcio é através da ingestão (Del Valle, 

Yaktine, Taylor, Ross, 2011; Blaine, Chonchol, Levi, 2015). 

Revisão publicada pela Cochrane, para avaliar o efeito da vitamina D com 

ou sem cálcio, incluiu mais de 53 ensaios com 91.791 participantes e concluiu que 
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a suplementação de cálcio com vitamina D pode prevenir fraturas em pessoas 

idosas (Avenell, Mak, O'Connell, 2014).  

A vitamina D foi reclassificada como hormônio, pois apresenta 

característica intrínseca deles. Como visto, é sintetizada endogenamente nos 

tecidos cutâneos após a exposição à radiação ultravioleta B, sendo o sol, a 

principal fonte desta radiação. Em alguns alimentos como, gema de ovo, peixes 

como: salmão; atum enlatado e sardinha, óleos de fígado de peixes, bife de 

fígado (20), porém estes alimentos correspondem no máximo a 20% da vitamina D 

necessária ao organismo (Arnson, Amital, Shoenfeld, 2007; Saraiva, Cendoroglo, 

Ramos, Araújo, Vieira, Maeda et al., 2007; Del Valle, Yaktine, Taylor, Ross, 2011; 

Cantorna, Snyder, Lin, Yang, 2015). 

Por ser sintetizada pela radiação solar e devido às particularidades 

envolvendo cor da pele, idade, estação do ano, latitude, dentre outros, tornasse 

quase impossível determinar qual a dosagem diária de vitamina D necessária 

para se manter os níveis séricos normais (Saraiva, Cendoroglo, Ramos, Araújo, 

Vieira, Maeda et al., 2007; Del Valle, Yaktine, Taylor, Ross, 2011), porém, as 

dosagens bioquímicas dos níveis séricos de vitamina D são excelentes 

marcadores na avaliação de produção, ou suplementação da vitamina (Ross, 

Manson, Abrams, Aloia, Brannon, Clinton et al., 2011).  

Os precursores inativos da vitamina D são: 7-DHC (7-deidrocolesterol), 

presente na pele; vitamina D3 ou colecalciferol, vitamina de origem animal, e 

vitamina D2 ou ergosterol, de origem vegetal, que necessitam ser ativadas 

endogenamente para serem funcionais. Processo conhecido como metabolismo 

da vitamina D (Del Valle, Yaktine, Taylor, Ross, 2011; Alfarano, 2018), (Figura 2). A 

vitamina D inativa 7-DHC está presente nas camadas profundas da epiderme, que 

após sofrer radiação solar é convertida em outro percussor inativo, a vitamina D3 

ou colecalciferol, este processo ocorre pela ação da exposição da pele a luz solar, 

radiação ultravioleta B (UVB). A vitamina D3 e a vitamina D2, também podem ser 

adquiridas pela alimentação, porém este mecanismo não representa 20% das 

necessidades diárias de vitamina D que um ser humano necessita. As vitaminas 

D3 e D2, ao alcançarem o fígado passam por uma hidroxilação no carbono 25, 

dando origem a 25-hidroxivitamina D ou calcidiol; após hidroxilação no fígado a 

25-hidroxivitamina D passa pelos rins, para uma nova hidroxilação, agora no 
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carbono 1, dando origem a vitamina D ativa, 1-α,25-diidroxi-vitamina D 

[1,25(OH)2D ou calcitriol], (Figura 2), (Castro, 2011). 

A vitamina D tem a função principal na regulação dos níveis séricos de 

cálcio, logo a deficiência de vitamina D pode levar a uma ausência de 

mineralização do esqueleto. Ela atua também no sistema imunológico, e como 

regulador de vários genes do corpo humano (Castro, 2011; Del Valle, Yaktine, 

Taylor, Ross, 2011).  

 

 
 

Figura 2. Metabolismo da vitamina D. 
Fonte: O autor (2018). 

 

Estudos realizados com o objetivo de avaliar o efeito da vitamina D sem 

associação com o cálcio apontou que a vitamina D, nas apresentações e 

dosagens testadas, tem evidenciado eficácia incerta na prevenção de fraturas de 

idosas com osteoporose. (15 ensaios, 28.271 participantes; RR 1,03, 95% CI 

0,96-1,11), (Avenell, Mak, O'Connell, 2014). 

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) 

recomenda níveis séricos de vitamina D > de 30ng/ml para idosas (Maeda, Borba, 

Camargo, Silva, Borges, Bandeira et al., 2014).  Pesquisadores realizaram 
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estudos de correlação dos níveis séricos vitamina D com a concentração de 

massa óssea. A pesquisa realizada avaliou 675 biópsias ósseas e a concentração 

sérica de vitamina D destes indivíduos, logo após foi feito uma correlação dos 

níveis séricos da vitamina D com a deficiência de massa óssea. Dentre os 

achados mais significantes foi que a grande maioria dos indivíduos com níveis 

séricos de vitamina D inferior a 30ng/ml, apresentou deficiência de massa óssea 

(Priemel, von Domarus, Klatte, Kessler, Schlie, Meier et al., 2010).   

No presente estudo foram utilizadas as recomendações da OMS para 

diagnóstico da osteoporose, que preconiza a utilização apenas do T-score para o 

resultado do DEXA em mulheres pós menopausa. Os valores de referência são: 

Normal ≥ -1.0 DP; Osteopenia < -1,0 e ≥ -2.5 DP e Osteoporose < -2.5 DP, (Figura 

3), (Mazocco, Chagas, 2017). 

 

 

Figura 3. Valor de referência do DEXA para idosas. 
Fonte: O autor (2018). 

 

1.1.3 A Força Muscular no processo de envelhecimento  

 

Na contração do músculo esquelético, o estímulo nervo desencadeia um 

potencial de ação, que promove a despolarização celular favorecendo a liberação 

do íon Ca, presente no retículo sarcoplasmático, para o sarcoplasma. O Ca se 
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liga a troponina deslocando a tropomiosina, este deslocamento expõe o sitio de 

ligação da actina para a cabeça do filamento de miosina, que favorece a ligação. 

(actina – miosina), promovendo a contração muscular através da hidrolise do ATP 

presente no sítio catalítico da miosina (Guyton e Hall, 2017). 

Estudos realizados com idosas descrevem que existem associações entre 

a força muscular e desempenho físico reduzido com os níveis baixos de vitamina 

D (Zeng et al., 2016). Outrossim, estudos realizados com suplementação de 

vitamina D em idosas com níveis séricos reduzidos desta vitamina, tem 

demonstrado aumento da força muscular (Genaro et al., 2015), e ainda, quando 

os níveis reduzidos de vitamina D estão associados com a redução na ingestão 

de Ca, pode levar o surgimento do hiperparatireoidismo secundário, que está 

associado com a redução da força muscular em idosas (Genaro et al., 2015).  

A atividade física dentre as várias ações favorece o fortalecimento dos 

músculos e estimula a formação óssea. Estudos demonstram que idosos 

praticantes de exercício de impacto tiveram os níveis de DMO no colo do fêmur 

aumentado e dentre os exercícios de impacto está a musculação (Souza e 

Zerbini, 2011; Loures, Zerbini, Danowski, Pereira, Moreira, de Paula et al., 2017). 

Outros benefícios que a prática de exercício físico pode proporcionar são a 

melhora do equilíbrio, a coordenação, a força muscular, a influência na redução 

dos traumas causados pelas quedas dos idosos (Souza e Zerbini, 2011).  

A Atividade física regular para idosos tem sido recomendada por vários 

pesquisadores, no entanto, a adesão não é muito aceita (Souza e Zerbini, 2011; 

Loures, Zerbini, Danowski, Pereira, Moreira, de Paula et al., 2017). 

Dos Santos e Borges (2017) apontam o exercício físico como coadjuvante 

no tratamento e na prevenção da Osteoporose sendo que a atividade física 

regular, no nível adequado para o idoso e suas limitações, pode ter um efeito 

significativo na manutenção da massa óssea. 

Dos Santos e Borges (2017) apontam também que os exercícios de 

treinamento de força muscular associado com suplementação de Ca e vitamina D, 

diminuíram os riscos de quedas em idosos e aumentaram a força muscular.  

Podemos destacar que o exercício físico traz grandes melhorias na saúde 

do idoso, ajudando na manutenção da massa muscular e óssea, fortalecendo os 

músculos e ossos. O exercício físico melhora ainda a capacidade 
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cardiorrespiratória, diminui a pressão arterial, aumenta à sensibilidade das células 

de insulina, reduz a massa gorda e aumenta a massa magra, dentre vários fatores 

positivos que a prática de exercício físico proporciona (Civinski, Montibeller, 

Oliveira, 2011; Dos Santo e Borges, 2017). 

O presente estudo tem o intuito de esclarecer melhor os efeitos do cálcio e 

da vitamina d na força muscular de idosas ativas residentes na cidade de 

Mossoró, bem como a relação de idosas não sedentárias com a estrutura mineral 

óssea.   

 

1.2 OBJETIVOS 

 
1.2.1 Objetivo Geral 
 
- Analisar a relação entre os níveis séricos de cálcio, vitamina D, densitometria 

mineral óssea e a força muscular em idosas. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

- Identificar os níveis séricos de vitamina, cálcio e estrutura mineral óssea das 

idosas submetidas à suplementação ou não de Cálcio e Vitamina D. 

- Avaliar a força muscular das idosas submetidas à suplementação ou não de 

Cálcio e Vitamina D. 

- Comparar os níveis séricos de cálcio e vitamina D, densitometria mineral óssea 

e força muscular das idosas submetidas à suplementação ou não de Cálcio e 

Vitamina D. 

- Relacionar, os níveis séricos de cálcio e vitamina D, densitometria mineral óssea 

e força muscular das idosas submetidas à suplementação ou não de Cálcio e 

Vitamina D.  
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1.3 HIPÓTESES  

 

H1: Idosas com níveis normais de vitamina D e cálcio apresentam melhorias na 

massa óssea e ganho de força muscular. 

 
H0: Idosas com níveis normais de vitamina D e cálcio não apresentam melhorias 

na massa óssea e ganho de força muscular. 
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2.MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O presente estudo se caracteriza como sendo uma pesquisa de caráter 

experimental do tipo ensaio clínico randomizado (ECR), objetivando descrever a 

relação entre os níveis séricos de vitamina D e cálcio, densitometria mineral 

óssea e força muscular das idosas submetidas a suplementação ou não Cálcio e 

Vitamina D. 

A pesquisa aconteceu no período de julho a dezembro de 2017, na 

Faculdade de Educação Física – FAEF da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte, na cidade de Mossoró/RN, com idosas atendidas semestralmente 

(N=100), no Programa de extensão “Pró-vida: atividade física e qualidade de 

vida”, promovido pelo Núcleo de Atividade Física e Esporte – NAFEL/ FAEF-

UERN. 

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte sob o parecer nº 486.551, 

atendendo as exigências das Normas de Realização de Pesquisas com Seres 

Humanos (Resolução nº 466/12 do CNS). 

 
 

2.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

2.2.1 População 

Primeiramente, um método de recrutamento não probabilística intencional 

dos participantes foi empregado através de anúncios impressos fixados em 

murais de recados públicos do Campus Central da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) próximas à instituição 

entre elas, a UBS Aguinaldo Pereira da Silva do bairro Vingt-Rosado, UBS 

Vereador Durval Costa do bairro Walfredo Gurgel, bem como, em outros 

equipamentos sociais que trabalham com a população estudada, como o Centro 

de Convivência do Idoso (CCI) do bairro Alto de São Manoel, a Casa da Nossa 
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Gente (CNG) do bairro Dom Jaime, e Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) do bairro Costa e Silva, ambos próximos à UERN. 

Todos os participantes foram inicialmente esclarecidos sobre os 

procedimentos da pesquisa e assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido, conforme as Normas de Realização de Pesquisas com Seres 

Humanos (Resolução nº 466/12 do CNS).  

  Foi feita uma palestra com as idosas interessados em participar do estudo 

(70 idosas), onde inicialmente foram esclarecidas sobre os procedimentos da 

pesquisa, os dias e horários dos treinos, as idosas responderam a uma anamnese 

contendo dados pessoais e informações relacionadas a doenças e medicações 

usadas, sendo também aplicado o Mini Exame do Estado Mental (MEEM), cujo 

resultado foi usado como um dos critérios de inclusão ou exclusão da pesquisa.  

 

2.2.2 Amostra 

 

Após análise dos resultados do MEEM, 10 pessoas não atenderam aos 

critérios de inclusão, ou seja, não atingiram o nível de serenidade maior que 17 

pontos no MEEM, não estavam aptos à prática de exercícios por apresentar 

condições físicas como fraturas, marca passo, prótese metálica ou tinham 

participado de treinamentos resistidos nos três meses que antecederam a 

pesquisa. 

Dessa forma, atenderam aos critérios de inclusão 60 idosas, que iniciaram 

o projeto, divididas em três grupos: G1 = 20, G2 = 20 e G3 = 20. Porém, ao longo 

do período de intervenção deixaram de participar 5 pessoas ( G1 =2; G2 =1 e G3 

=2), por motivos de doença, viagem e cirurgia. Portanto, concluíram a pesquisa 55 

pessoas distribuídas da seguinte forma: G1 (n=18), G2 (n=19) e G3 (n=18), 

(Figura 4). 

O grupo amostral foi constituído por 55 idosas, na faixa etária de 60 a 85 

anos, com escore maior/igual 17 pontos no Mini-Exame do Estado Mental 

(MEEM), participantes de um programa de exercícios resistidos, atendidos no 

NAFEL/UERN, que consistiu um treinamento de força realizado no período de 16 

semanas, duas vezes por semana, duas séries de 8 a 10 RM em 8 exercícios: 

Leg Press horizontal, Puxador Frontal, Cadeira Flexora, Supino Reto Máquina, 
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Agachamento, Remada ,Cadeira Adutora e Voador, organizados e numerados de 

modo que foram  executados de forma alternada por segmento, atendendo a cada 

dia, a mesma ordem de execução. A determinação da carga inicial foi feita através 

do teste de 10RM, porém a evolução da mesma se deu de forma contínua a cada 

treino a partir da PSE e observação da execução do movimento (Figura 4). 

Foram excluídas do processo da pesquisa as idosas que apresentaram 

doença autoimune; hipoparatireoidismo idiopático ou cirúrgico; insuficiência renal; 

baixos níveis de proteínas séricas; pancreatite aguda; deficiência de magnésio; 

hipertensas usuárias de medicamentos do grupo tiazídicos; pseudo 

hipoparatireoidismo. 

 

 

Figura 4: Fluxograma dos participantes do estudo. 
Fonte: o autor (2018). 

 
O número de sujeitos por grupo definido após o recrutamento da amostra, 

formada por idosas que atenderam aos critérios de inclusão foram randomizados 

através de aleatorização em três grupos (Figura 5).  

 

Grupos Intervenção 

G1 (n=18) Suplementação cálcio e vitamina D 

G2 (n=19) Suplementação vitamina D 

G3 (n=18) Sem suplementação 

 

Figura 5: Design do estudo 
Fonte: O autor (2017). 
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2.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DOS DADOS  

 

Primeiramente para selecionar o grupo amostral, foi aplicado o teste do 

Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), para avaliar o perfil cognitivo ou de 

serenidade do idoso. 

 

 2.4.1 Mini-Exame do Estado Mental  

Para avaliar o perfil cognitivo das idosas foi aplicado o Mini-Exame do 

Estado Mental, onde o escore do exame pode variar de um mínimo de 0 até um 

total máximo de 30 pontos, tendo o ponto de corte ≥ 17 pontos (Anexo 1), 

(Bertolucci, Brucki, Campacci, Juliano, 1994; Lourenço e Veras 2006).  

2.4.2 Níveis séricos de Cálcio e Vitamina D 

 

Para controle e acompanhamento da suplementação de cálcio e vitamina 

D, foram realizados exames bioquímicos através da coleta sanguínea, realizada 

no Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular – Biomol, da Faculdade de 

Ciências da Saúde – FACS da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 

UERN.  

Primeiramente foram coletados aproximadamente 5ml de sangue venoso, 

utilizando tubos contendo gel separador. O local utilizado para coleta de sangue 

venoso foi a fossa anticubital, por punção de veias cubital mediana e cefálica, e 

algumas vezes, quando necessário, foi feito uma punção de veias metacarpais 

dorsal, localizadas no dorso das mãos. 

Na transferência do sangue da seringa para o tubo foi retirado a agulha da 

seringa e após tampado o tubo foi invertido aproximadamente 5 vezes. O sangue 

permaneceu nos tubos por aproximadamente 30 minutos e logo após esses foram 

centrifugados a 3.000 rpm em uma centrifuga da marca quimis, modelo Q-

222T216.  

Após centrifugados, o material foi enviado para leitura no Laboratório DNA 

CENTER seguindo as normas da RDC Nº 20, de 10 de abril de 2014 e o manual 

de vigilância sanitária sobre o transporte de material biológico humano para fins 
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de diagnóstico clínico, de 2015, ambos da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA, para a leitura dos níveis séricos de vitamina D e Cálcio. 

Ao chegar ao laboratório foram retirados 200μL de soro dos tubos e, logo 

após, inserido em uma cubeta para leitura do cálcio e da vitamina D. 

Para obtenção dos resultados dos níveis séricos de cálcio, foi utilizado o 

método da Química seca. O modelo do aparelho utilizado na leitura do exame foi 

o VITROS®5600 da marca Ortho Clinical Diaginostics e o reagente utilizado foi da 

marca Johnson & Johnson. 

O sistema integrado do aparelho VITROS®5600 reúne 5 tecnologias 

comprovadas, projetadas para remover obstáculos para reduzir o tempo de 

retorno e aumentar a capacidade de fornecer resultados significativos e apresenta 

tecnologia de microslides, promovendo resultados de alta qualidade e eficiência 

dos resultados, visto que a metodologia utilizada é a química seca, dispensando 

água e reagentes líquidos nos procedimentos.  

O equipamento Vitros 5600 promove a segurança do paciente, visto que 

reduz erros através de monitoramento automático, documentação e notificação do 

operador em tempo real. O equipamento apresenta sistema projetado para 

minimizar a necessidade de intervenção do operador, manutenção, calibragem e 

interpretação manual de qualidade de amostra, contribuindo para maior 

segurança dos resultados, sendo adotado como valores de referência, 8,4 a 10,2 

mg / dL, para adultos com idade entre 19 e 120 anos.  (Ortho Clinical Diaginostics, 

Raritan, Nova Jersey, Estados Unidos). 

Todos os pacientes estavam em jejum de 12 horas, pois realizaram outros 

exames que foram utilizados nesta pesquisa e requeria este tempo. A coleta foi 

realizada por profissionais da área de saúde seguindo as normas de segurança 

vigentes.  

Para obtenção dos resultados dos níveis séricos de vitamina D foi utilizado 

o método da Quimiluminescência Amplificada. O modelo do aparelho utilizado na 

leitura do exame foi o VITROS®5600 da marca Ortho Clinical Diaginostics e o 

reagente utilizado foi da marca Johnson & Johnson. Foram adotados como 

valores de referência, deficiência: < 20 ng/mL; insuficiência: de 20 a 30 ng/ml e 

suficiência: de 30 a 100 ng/ml. (Figura 6) 
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Figura 6. Preparação das amostras. 
Fonte: O autor (2018). 

 

2.4.5 Densidade mineral óssea 

 

Para avaliar a densidade mineral óssea (DMO), do corpo todo e por 

compartimentos (membros inferiores, superiores e tronco) oferecendo 

informações sobre a distribuição anatômica do sujeito, foi utilizada a técnica da  

Absortometria Radiológica de Dupla Energia - DEXA (Dual Energy X-ray 

Absorptiometry – DEXA). 

O equipamento utilizado foi o Lunar Prodigy Advance da General Electric 

Company© (Figura 7)., com uma dose de radiação efetiva na DEXA de 1 a 5 µGy 

(Micro Grays) por exame, equivalente a radiação natural de fundo 5 a 8 µGy, que 

recebemos diariamente do ambiente, com um limite da dose de fundo anual de 

2,5 mGy (MiliGrays) no corpo inteiro (General Electric Company©, Madison, 

Wisconsin, Estados Unidos).  
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Figura 7. Lunar Prodigy Advance. 

Fonte: General Electric Company.© 

 
 

A avaliação ocorreu com o sujeito deitado em decúbito dorsal no aparelho, 

trajando roupas leves (sem peças de metal) e descalço (Figura 8).  

 

 

Figura 8. Posicionamento na máquina. 
Fonte: O autor (2017) 
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A avaliação teve duração média de 15 minutos/idoso, tempo esse que o 

avaliado permaneceu parado, até a scanner percorrer todo o corpo, da cabeça 

aos pés, fornecendo dentre vários resultados, a imagem da composição corporal 

(Figura 9). 

Para realização do exame no Laboratório do Movimento Humano da 

Universidade da Federal do Rio Grande do Norte - UFRN,, os idosos seguiram as 

recomendações: jejum de alimentos e água nas duas horas antecedentes, usar 

roupas leves e sem qualquer metal, inclusive de roupas íntimas, bem como 

adereços (relógio, brincos, anéis etc) e não realizar atividades físicas nas 24 

horas prévias.  

Em relação ao equipamento, foi previamente calibrado antes de qualquer 

análise e posteriormente foram inseridas no software de análise informações 

referentes a peso, estatura, idade e etnia. 

Nesse momento foram inseridas em tempo real, informações como peso, 

estatura e etnia dos avaliados no computador acoplado à máquina e equipado 

com o Software da GE Medical Systems Lunar (General Electric Company©, 

Madison, Wisconsin, Estados Unidos). 

 

Figura 9. Imagem da Composição Corporal. 
Fonte: O autor (2018). 
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2.4.6 Força muscular máxima   

 

Para avaliar a força muscular foi utilizado o Dinamômetro Multifuncional 

Power Din Standard da marca Cefise Biotecnologia Esportiva©. A Dinamometria 

aparece como meio para a avaliação objetiva e direta do desempenho muscular, 

o resultado dessa medida nos informa sobre a força máxima e média, a potência, 

resistência e o equilíbrio da articulação testada. 

Para captação da força do presente estudo foi fixado, no braço da máquina 

de supino reto horizontal, a célula de carga com capacidade para suportar 500kg 

do dinamômetro multifuncional (Figura 10).  

 

 

Figura 10. Carga de força fixada em máquina de supino reto horizontal. 
Fonte: O autor (2017). 

 

Logo após, foi preenchido os parâmetros para calibração (Quadro 1) e em 

seguida foi realizado a calibragem do Dinamômetro Multifuncional, para avaliação 

da força. Alavanca: 0,300m ( zero virgula três metros) e selecionado a opção de 

calcular torque; Sentido da tensão: selecionar adução horizontal e iniciar com 

contração de adução horizontal; Sequência de execução: Lateral seqüencial, 
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direita, inicia com lateral direita; Transdutor utilizado: dinamo multiuso 200KGF; 

Acessório utilizado: acessório; Filtro: 1,000 Kgf; Mudança de ciclo: Filtro para 

mudança de ciclo 0,500 Kgf; Calibração: selecionado a calibração e em seguida a 

tara. A célula de carga transmite para circuitos eletrônicos responsáveis por 

receber os sinais emitidos e modelá-los para que o computador possa aceitá-los e 

analisá-los através do software N200 Pró (Cefise Biotecnologia Esportiva©, Nova 

Odessa, SP, Brasil). 

Para a coleta dos dados, o avaliado ficou sentado na máquina de supino 

reto horizontal com as mãos segurando a barra de força e com os braços e 

cotovelos estendidos na altura do ombro. Os cotovelos estavam perfazendo uma 

abertura de 90º em relação ao tronco (Figura 11).  

 

Figura 11. Imagem da avaliação de força. 
Fonte: O autor (2017). 

 

O avaliado teve que aplicar sua força máxima durante 10s. Foram 

realizadas duas medidas com intervalo de 5 (cinco) minutos de descanso entre as 

coletas. Foi registrado o pico do resultado de maior valor, entre as duas coletas 

(Figura 12).  
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Figura 12. Gráfico de força máxima em (Kgf x tempo). 
Fonte: O autor (2018). 
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2.4.7 – Intervenção: Treinamento de força  
 

As avaliadas foram instruídas a comparecer às 16 semanas de sessões 

experimentais trajando roupas adequadas para a prática de exercício físico 

(camiseta, calção/shorts, meia e tênis), buscando evitar quaisquer variações 

circadianas intra individuais, todas as avaliações foram realizadas em um mesmo 

horário e local. 

 Inicialmente as idosas passaram por um processo de familiarização 

(ancoragem prática), de quatro (04) semanas no programa de exercícios 

resistidos. Ao término desse processo, as voluntárias dos grupos passaram pelas 

primeiras avaliações, denominado tempo zero (T0). 

Logo pós as primeiras avaliações os participantes começaram as 12 

semanas de treinamentos na Academia Escola da Faculdade de Educação Física 

- FAEF da UERN. As sessões de treinamento duraram cerca de uma hora, duas 

vezes por semana e contaram com oito exercícios que envolviam membros 

superiores, inferiores e tronco. 

 
As sessões de treino foram baseadas de acordo com as recomendações 

do ACSM (2013) para indivíduos previamente sedentários. Portanto, foram 

realizados 8 exercícios (supino sentado na cadeira, puxada frontal, adução, 

flexora, voador, remada baixa, agachamento, e leg press horizontal) para 

membros superiores e inferiores, sendo para cada exercício executadas 2 séries 

de 08 a 10 repetições, com 1 minuto de intervalo entre as séries e 2 minutos de 

intervalo entre os exercícios, sendo orientados por um profissional de Educação 

Física e discentes do curso de educação física. 

 

2.4.8 – Intervenção: Suplementação de Vitamina D e Cálcio  
 

As intervenções com treinamento de força ocorreram duas vezes por 

semana a e distribuição da suplementação do cálcio e vitamina D entregues no 

primeiro dia de intervenção.  

 As idosas do grupo G1, receberam suplementação de 1.000mg de 

carbonato de cálcio (400mg de cálcio) com 1.200 UI de vitamina D e as do grupo 
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G2 receberam apenas 1.200 UI de vitamina D, já as idosas do grupo G3., não 

receberam suplementação. 

As suplementações foram prescritas por um médico cardiologista e 

manipulada em farmácia credenciada. Como forma de controle realizávamos 

semanalmente a entrega a suplementação, com cápsula suficiente para 9 dias, 

pois se alguma das amostras faltassem entregaríamos no dia seguinte. As idosas 

foram orientadas a ingerir a suplementação com 200ml de água, 30 minutos após 

o almoço.  

 As avaliações ocorreram em dois momentos, no início da intervenção 

(Tempo 0 -T0) e após a conclusão da última semana de intervenção (tempo 16- 

T16) (Figura 5).  

 

2.5 COLETA DE DADOS 

 

Inicialmente, realizou-se as visitas nas casas de apoio aos idosos próximo 

ao campus central da UERN na cidade de Mossoró para construção da nossa 

amostra de n= 70 (setenta). Após a fase das visitas iniciamos a fase das 

entrevistas e aplicação do MEEM, dez idosas não corroboraram com os critérios 

de inclusão, por uso de medicamentos, doenças e por não atingirem a pontuação 

mínima do MEEM, ficamos com um n= 60 (sessenta) idosas. 

Logo após, foi iniciada a fase de familiarização, onde foi realizado as coleta 

sanguínea e o exame de densitometria óssea, para avaliar a amostra no (t-0), 

ainda nesta fase foi realizado a divisão dos grupos G1, G2 e G3, e instruções 

sobre a suplementação os grupos G1 e G2. 

Em seguida foi iniciada a intervenção, A suplementação dos grupos, G1 e 

G2, foram distribuídas semanalmente, onde a amostra recebia atenção 

farmacêutica para com intuito de orientar e controlar melhor a suplementação. 

Neste período as idosas também realizaram atividade física na academia da 

FAEF e na casa de apoio CNG, por 12 (dose) semanas, todas as terça e quintas-

feiras. 

No primeiro dia após o fim da intervenção foi realizado a segunda coleta 

sanguínea e na semana seguinte o exame da densitometria óssea, para avaliar a 

amostra no final da intervenção (t- final). 
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2.6 TRATAMENTO DOS DADOS 

 Os dados foram analisados estatisticamente através do programa, IBM 

SPSS Statistics para Windows, Versão 20.0. Armonk, NY: IBM Corp, os testes 

realizados foram: Shapiro-Wilk, para verificar a normalidade; Wilcoxon, para 

comparar dados do mesmo grupo em amostra não – normais; U de Mann-

Whitney, para comparar dados de grupos independentes em amostra não 

normais; teste t de Student para comparar dados do mesmo grupo; e teste t para 

comparar dados de grupos independentes.  
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3. RESULTADOS  
 

 A Tabela 1 apresenta a comparação das médias, desvio padrão, mínima, 

máxima e significância das variáveis: perfil bioquímico, densitometria óssea e 

força muscular, dos grupos (G1, G2 e G3) pré e pós intervenção. As variáveis 

apresentaram distribuição normal (p > 0,05 e estatística > 0,9) em acordo com 

teste de Shapiro-Wilk. O Ca pós intervenção do grupo 1 foi a única exceção, pois 

apresentou distribuição não normal. 

Tabela 1 – Média, desvio padrão, mínima, máxima do Calcio e vitamina D, 
densitometria óssea e força muscular, dos grupos G1, G2 e G3, pré e pós, 

intervenção 
Variável 

(faixa de normalidade) 
G 1 (Ca + Vitamina D)  

Média DP Mediana Mínima Máxima Sig. 
Ca (pré) 91 ± 6,6  78,0 101,0 0,307 
Ca (pós)* - 78,0 57,0 89,0 0,008 

Vit. D (pré) 32,45 ± 9,65  12,98 50,5 0,228 

Vit. D (pós) 30,13 ± 6,69  16,8 42,8 0,470 

Densitometria Óssea (pré) -1,57 ± 0,93  -2,9 -0,1 0,171 

Densitometria Óssea (pós) -1,53 ± 0,80  -2,9 0,2 0,336 

Força Muscular (pré) 966129 ± 364845  480962 1827898 0,370 

Força Muscular (pós) 1305902 ± 373347  720823 2002991 0,821 

Variável 
(faixa de normalidade) 

G2 (Vitamina D) 
Média DP Mediana Mínima Máxima Sig. 

Ca (pré) 95,9 ± 10,7  78,0 113,0 0,425 

Ca (pós)* 77,7 ± 6,2  67,0 90,0 0,859 

Vit. D (pré) 30,00 ± 5,81  19,35 39,34 0,220 

Vit. D (pós) 31,20 ± 8,95  15,40 50,50 0,700 

Densitometria Óssea (pré) -1,22 ± 1,26  -3,4 1,5 0,312 

Densitometria Óssea (pós) -1,35 ± 1,04  -3,4 1,3 0,058 

Força Muscular (pré) 937452 ± 375149  305154 1557197 0,607 

Força Muscular (pós) 1180471 ± 429495  304980 1999530 0,980 

Variável 
(faixa de normalidade) 

G 3 
Média DP Mediana Mínima Máxima Sig. 

Ca (pré) 92,7 ± 7,6  75,0 109,0 0,415 

Ca (pós) 79,9 ± 6,4   70,0 95,0 0,165 

Vit. D (pré) 31,68 ± 8,80  14,10 55,80 0,086 

Vit. D (pós) 31,46 ± 5,96  22,70 45,60 0,496 

Densitometria Óssea (pré) -0,97 ± 1,25  -3,5 1,4 0,778 

Densitometria Óssea (pós) -1,16 ± 1,08  -3,1 1,4 0,602 

Força Muscular (pré) 843742 ± 303513  415716 1604209 0,213 

Força Muscular (pós) 1336838 ± 306853  795117 2130512 0,176 

*O Ca (pós) do Grupo 1 apresentou distribuição não normal; DP - Desvio Padrão; Vit. D – 
Vitamina D; Ca – Cálcio; Sig. – Significância.  
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 As 55 participantes obtiveram ganhos de força muscular após as doze 

semanas de intervenção. Podemos verificar também que os grupos G2 e G3 

tiveram perdas de massa óssea e que a densitometria óssea do G1 aponta para 

um ajustamento, de massa óssea, tendendo para uma diminuição das perdas 

dela. A Tabela 2 apresenta as médias das variáveis deste trabalho nos momentos 

pré e pós intervenção, bem como a significância das diferenças entre as médias 

dos grupos (G1, G2 e G3) do estudo. 

 Podemos ressaltar que idosas ativas, independente da suplementação de 

Ca e vitamina D, obtiveram ganho de força, isso ressalta a importância em se 

permanecer com atividade física regular na terceira idade.  

 

Tabela 2 – Médias e desvio padrão do Ca, vitamina D, densitometria óssea e 
força muscular entre os grupos G1, G2 e G3, pré e pós intervenção  
Variável G1 (n=18)  G2 (n=19)    G3 ( n=18)  

Média DP  Média DP  Média DP  

 Pré Pós p Pré Pós P Pré Pós P** 

Ca  91 ± 0,66 78 ± 6,7* 0,001 95,9 ± 10,7 77,7 ± 6,2 0,001 92,7 ± 7,6 79,9 ± 6,4 0,267 

V. D 32,45±9,65 30,13±6,69 0,140 30,00 ± 5,81 31,20 ± 8,95 0,508 31,68 ± 8,80 31,46 ± 5,96 0,921 

DO -1,57±0,93 -1,53±0,80 0,770 -1,22 ± 1,26 -1,35 ± 1,04 0,317 -0,97 ± 1,25 -1,16 ± 1,08 0,001 

FM 966129 ± 

364845 

1305902 ± 

373347 

0,01 937452 ± 

375149 

1180471 ± 

429495 

0,012 843742 ± 

303513 

1336838 ± 

306853 

0,001 

* distribuição não normal apresentou-se os valores de mediana (wilcoxon); **p significativo 
< 0,05;DP – Desvio Padrão; Ca – Cálcio; V.D – Vitamina D; DO – Densitometria Óssea; FM 
– Força Muscular. 
 
 Para os dados do Ca sérico podemos destacar que o mecanismo de 

absorção do mineral passa por um equilíbrio rigidamente regulado pela ação de 

absorção no intestino, reabsorção nos rins e troca do mineral nos ossos. O Ca é 

absorvido por dois processos, um transcelular (transporte ativo), este é o mais 

importante mecanismo de absorção do Ca e o paracelular (transporte inativo), 

menos importante. O transporte transcelular é ativado pela vitamina D (Ross, 

Manson, Abrams, Aloia, Brannon, Clinton et al., 2011).   

Estima-se que o ser humano necessite de uma ingestão diária de 1000mg 

de Ca, isso para adultos saudáveis, destes 1000 mg aproximadamente 200mg é 

realmente absorvido, os demais são excretados nas fezes. Estima-se ainda que 

aproximadamente 200mg de Ca, são excretados pela urina por dia, mantendo 
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assim o equilíbrio do Ca em adultos saudáveis (Ross, Manson, Abrams, Aloia, 

Brannon, Clinton et al., 2011).  

Analisando os resultados dos níveis séricos de Ca, observamos que todos 

os grupos apresentaram diminuição dos níveis séricos do mineral, quando 

comparado os momentos pré e pós intervenção (Tabela 2). O grupo G1 saiu de 91 

ng/dL para 78 ng/dl, G2 de 95,9 ng/dL par 77,7ng/dL e o G3 de 92,7 ng/dL para 

79,9 ng/dL (Tabela 2). Isso pode ter ocorrido por vários fatores dentre ele 

podemos destacar uma dieta pobre em Ca, um aumento da excreção urinária, ou 

ainda interação do mineral com alguns alimentos como, por exemplo, o café, 

alimentos ricos em ferro e alguns grãos. Os mecanismos da interação vão deste a 

competição de alimentos pelo mesmo sitio de absorção do Ca, exemplo de 

alimentos ricos em ferro consumidos juntos dos alimentos ricos em Ca, ao 

aumento da eliminação do Ca na urina provocado por alimentos diuréticos (Del 

Valle, Yaktine, Taylor, Ross, 2011; Ross, Manson, Abrams, Aloia, Brannon, Clinton 

et al., 2011).  

A principal fonte de vitamina D é o sol, os raios solares UVB transformam a 

vitamina D inativa (7-DHC), presente nas camadas profundas da pele, em 

Vitamina D3, também inativa. A vitamina D3 entra na circulação sanguínea e ao 

passar no fígado sofre uma hidroxilação transformando-se em 25-diidroxi-vitamina 

D essa quando passa pelos rins sofre mais uma hidroxilação e transformando-se 

em 1-α,25-diidroxi-vitamina D, forma ativa da vitamina (Castro, 2011). Como os 

três grupos ficaram suscetíveis a exposição solar possa ser que tenham 

sintetizado a vitamina D naturalmente, porém o grupo G2 obteve um leve ganhos, 

quando comparado aos outros grupos (Tabela 2)  

 A Tabela 3 descreve a correlação entre as médias das variáveis dos grupos 

(G1 e G2), na elaboração foi realizado o teste t para amostras independentes, e o 

teste de U – de Mann-Whitney, para a variável de Ca pós intervenção do (G1) que 

apresentou não normalidade no teste de Shapiro-Wilk (p>0,05). 

 Não foi observado significância entre as médias das variáveis dos grupos 

(G1 e G2). Podemos verificar também que os dados da vitamina D do grupo G2 

apontam um pequeno aumento nos níveis séricos de vitamina D após a 

intervenção, quando comparado com o grupo G1. 
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Tabela 3 – Comparação entre as médias e desvio padrão do Ca, vitamina D, 
densitometria óssea e força muscular entre os subgrupos G1 e G2, pré e pós 

intervenção  
 

Variável 

G1 G2  

Média DP Média DP p 

Cálcio (pré) 91,0 ± 6,6 95,9 ± 10,7 0,099 

Cálcio (pós) 78,0 (57,0-89,0)* 77,7 ± 6,2 0,939 

Vitamina D (pré) 32,45 ± 9,65 30,00 ± 5,81 0,355 

Vitamina D (pós) 30,13 ± 6,69 31,20 ± 8,95 0,687 

Densitometria Óssea (pré) -1,57 ± 0,93 -1,22 ± 1,26 0,346 

Densitometria Óssea (pós) -1,53 ± 0,80 -1,35 ± 1,04 0,559 

Força Muscular (pré) 966129 ± 364845 937452 ± 375149 0,815 

Força Muscular (pós) 1305902 ± 373347 1180471 ± 429495 0,351 

* distribuição não-normal, apresentou-se os valores da mediana (mínimo-máximo) e teste 
U – de Mann-Whitney; DP – Desvio Padrão; p significativo < 0,05. 

No que se refere à densitometria óssea, o grupo G1, submetido à 

suplementação de Ca e Vitamina D apontou para indícios de melhoria na 

densitometria óssea, pois durante o período de intervenção foi observado um 

pequeno aumento na média, quando comparamos o período pré (t-socre = -1,57) 

e pós (t-socre =-1,53) intervenção. O grupo G1 foi o único grupo que não 

apresentou perdas de massa óssea durante a intervenção, quando comparado 

com os grupos de G2 e G3. 

Tabela 4 – Comparação entre as médias e desvio padrão Ca, vitamina D, 
densitometria óssea e força muscular. entre os subgrupos G1 e G3, pré e pós 

intervenção  
 

Variável 

G1 G3  

Média DP Média DP p 

Cálcio (pré) 91,0 ± 6,6 92,7 ± 7,6 0,461 

Cálcio (pós) 78,0 (57,0-89,0)* 79,9 ± 64,0  0,251 

Vitamina D (pré) 32,45 ± 9,65 31,68 ± 8,80 0,804 

Vitamina D (pós) 30,13 ± 6,69 31,46 ± 5,96 0,532 

Densitometria Óssea (pré) -1,57 ± 0,93 -0,97 ± 1,25 0,112 

Densitometria Óssea (pós) -1,53 ± 0,80 -1,16 ± 1,08 0,257 

Força Muscular (pré) 966129 ± 364845 843742 ± 303513 0,282 

Força Muscular (pós) 1305902 ± 373347 1336838 ± 306853 0,788 

* distribuição não-normal, apresentou-se os valores da mediana (mínimo-máximo) e teste 
U - de Mann-Whitney; DP – Desvio Padrão; p significativo < 0,05. 
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A Tabela 4 descreve a correlação entre as médias e desvio padrão entre os 

grupos G1 e G3, os testes realizados na elaboração foram: o teste t para 

amostras independentes, e o teste de U – de Mann-Whitney, para a variável de 

Ca pós intervenção do G1. 

 A correlação entre as médias dos subgrupos G1 e G3, não apresentaram 

significância. 

A tabela 5 descreve a correlação entre as médias e desvio padrão entre os 

subgrupos G2 e G3, os testes realizados na elaboração foi o teste t para amostras 

independentes. 

 A correlação entre as médias dos subgrupos G2 e G3 não apresentaram 

significância. 

 

Tabela 5 – Comparação entre as médias e desvio padrão do Ca, vitamina D, 
densitometria óssea e força muscular entre os subgrupos G2 e G3, pré e pós 

intervenção  
 

Variável 

G2 G3  

Média DP Média DP p 

Cálcio (pré) 95,9 ± 10,7 92,7 ± 7,6 0,309 

Cálcio (pós) 77,7 ± 6,2 79,9 ± 6,4  0,321 

Vitamina D (pré) 30,00 ± 5,81 31,68 ± 8,80 0,499 

Vitamina D (pós) 31,20 ± 8,95 31,46 ± 5,96 0,914 

Densitometria Óssea (pré) -1,22 ± 1,26 -0,97 ± 1,25 0,551 

Densitometria Óssea (pós) -1,35 ± 1,04 -1,16 ± 1,08 0,559 

Força Muscular (pré) 937452 ± 375149 843742 ± 303513 0,441 

Força Muscular (pós) 1180471 ± 429495 1336838 ± 306853 0,213 

DP – Desvio Padrão; p significativo < 0,05. 

 
A estrutura óssea passa por renovação durante toda vida do ser humano, 

onde o osso antigo é substituído por um novo em um processo conhecido como 

remodelação óssea. Este processo é muito importante, pois durante as atividades 

cotidianas os ossos podem sofrer microfissuras que aumenta sua fragilidade e 

necessitam ser removidas. Duas células exercem atividade no processo de 

remodelação óssea, os osteoclastos, responsáveis pela reabsorção dos tecidos 

ósseos, ou seja, removem matriz óssea dispersando o Ca na circulação 

sanguínea; e os osteoblastos responsáveis pela formação da matriz ósseas 
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novas, onde o Ca da corrente sanguínea depositam em uma nova matriz óssea. 

Durante a vida adulta observasse um equilíbrio neste processo (Lanzillotti, 

Lanzillotti, Trotte, Dias, Bornand, Costa, 2003; Carqueijeiro Ferreira, Santos Silva, 

de Almeida,2015). 

O PTH ativa as células progenitoras de osteoclacitos estimulando a 

diferenciação em osteoclacitos, aumentando assim a reabsorção óssea, já a 

calcitonina, hormônio sintetizado na zona medular da tireóide, inibe a ação do 

PTH de ativar estas células (Del Valle, Yaktine, Taylor, Ross, 2011; Blaine, 

Chonchol, Levi, 2015; Loures, Zerbini, Danowski, Pereira, Moreira, de Paula et al., 

2017). 

Os estrogênios estimulam a zona medular da tireóide na síntese de 

calcitonina. Níveis baixos de estrogênio, observados em mulheres pós 

menopausa, influenciam na diminuição da concentração dos níveis de calcitonina, 

principal inibidor dos osteoclacitos. Isso faz com que o equilíbrio da remodelação 

óssea deixe de existir favorecendo uma desmineralização óssea podendo evoluir 

para uma osteoporose (Lanzillotti, Lanzillotti, Trotte, Dias, Bornand, Costa, 2003; 

Carqueijeiro Ferreira, Santos Silva, de Almeida,2015). 

Analisando os resultados da força muscular, após diminuirmos os valores 

de força nos momentos pré e pós intervenção, evidenciam que os três grupos 

obtiveram ganhos na força muscular, porém o teste t para amostra independente 

não apresentou significância quando correlacionado os grupos G1 com G2 e G3 

bem como G2 com G3.  

A musculação aumenta os níveis de força dos idosos melhorando a 

capacidade de locomoção, diminuindo o risco de quedas. Nesse sentido, a prática 

de atividade física vem sendo indicada no tratamento da osteoporose, pois auxilia 

na manutenção da massa óssea. O mecanismo pelo qual isso ocorre ainda não é 

totalmente conhecido, porém estudos realizados dos Santos e Borges, (2017) 

enfatizam os benefícios do exercício no tratamento da osteoporose. 
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4. CONCLUSÃO E SUGESTÕES 

 

Os resultados encontrados apontam que: 

 

- Não houve associação da suplementação de 400mg cálcio com 1.200 UI 

de vitamina D no aumento da força muscular e no ganho de massa óssea; 

 

- Houve aumento de força muscular significativo dos três grupos, quando 

comparado o período pré e pós intervenção; 

 

- Não houve associação significativa da suplementação de Ca e vitamina D 

com diminuição de perca de massa óssea, porém, O grupo G1 apontou indícios 

que a suplementação serve para diminuir as perdas de massa óssea, pois foi o 

grupo que não perdeu massa óssea durante o período de intervenção. Sendo 

assim concluímos que a prática de exercícios de força associado a uma 

suplementação de Cálcio e Vitamina D, promovem melhorias na saúde das 

idosas. 

Considerando algumas limitações observadas neste estudo, sugerimos 

para estudos futuros, uma intervenção em um número maior de idosas, por 

período mais longo para que se possa monitorar melhor a massa óssea das 

amostras, como também intervenções com suplementação de Ca e vitamina D 

com dosagens escalonadas, para que haja uma verificação melhor no efeito da 

melhor dosagem de suplementação a ser associada a um treinamento físico, pois 

a maioria das suplementações de cálcio comercializada no Brasil apresenta 

dosagens de Ca e vitamina D semelhantes. 

 É importante também que as políticas públicas, visem o aumento da prática 

de exercício físico em pessoas idosas, refletindo assim um aumento da qualidade 

de vida desta população. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: MINI EXAME DE ESTADO MENTAL  
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