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Resumo
Objetivo – Apresentar uma correlação entre a conduta alimentar e um possível risco para desenvolvimento de osteoporose em mulheres
no climatério. O climatério, período de transição entre o ciclo reprodutivo e não reprodutivo, apresenta importantes mudanças hormonais
e fisiológicas. Os hábitos alimentares e cotidianos adequados podem ser de fundamental importância para a manutenção da saúde
óssea e consequente prevenção do aparecimento da osteoporose na pós-menopausa. Métodos – Foram entrevistadas 32 mulheres, com
idade entre 40 e 55 anos, que não faziam uso de terapia hormonal e/ou dieta assistida. Responderam perguntas para levantamento de
fatores de risco, recordatório alimentar de 24 horas para verificação de nutrientes importantes para saúde óssea, como vitaminas A, C
e D, e minerais cálcio, magnésio, sódio, boro e vitamina K, e frequência alimentar. Os dados foram tabulados, calculados através de
software e analisados com base em Dietary Reference Intakes e revisão de literatura pesquisada. Resultados – População estudada apre-
sentou fatores de risco acima de 50 % para consumo de bebida alcoólica, bebida gaseificada, bebida com cafeína e alimentos ricos em
oxalato, baixa exposição solar, e sedentarismo. Entre os nutrientes, ficaram abaixo da média recomendada: vitamina A (53%), vitamina
D (100%), vitamina C (69%), cálcio (94%), zinco (38%), magnésio (84%), sódio (69%), proteínas (93%) e fibras (62%). Alimentos ricos
em vitamina K é consumindo semanalmente por 72% das entrevistadas e, ricos em boro, por 88%. Conclusão – As mulheres no clima-
tério, estudadas nesse levantamento, não apresentam a conduta alimentar adequada para a prevenção da osteoporose no pós-menopausa,
mantendo fatores de risco altos para o desenvolvimento da doença. 

Descritores: Osteoporose; Climatério; Menopausa; Qualidade de vida

Abstract
Objective – To introduce a correlation between dietary behavior and a possible risk for the development of osteoporosis in postmeno-
pausal women. The climacteric transition period between reproductive and non-reproductive cycle has important hormonal and phy-
siological changes. Suitable food and daily habits can be extremely important for maintaining bone health and consequently preventing
the onset of osteoporosis in postmenopausal women. Methods – 32 women were interviewed, aged 40 and 55, who were not using
hormone therapy and/or assisted diet. They answered questions for survey of risk factors, dietary recall 24 hours to check important nu-
trients for bone health, such as vitamins A, C and D, and minerals calcium, magnésion sodium, boron and vitamin K, and food frequency.
The data were tabulated, calculated by software and analyzed based on Dietary Reference Intakes and literature review. Results – Study
population presented risk factors above 50% for consumption of alcohol, carbonated drink, drink with caffeine and foods high in oxalate,
low sun exposure, and sedentary lifestyle. Among the nutrients, they were below average recommended: vitamin A (53%), vitamin D
(100%), vitamin C (69%), calcium (94%), zinc (38%), magnesium (84%), sodium (69%), protein (93%) and fibers (62%). Foods rich in
vitamin K is consumed weekly by 72% of respondents, and rich in boron, by 88%. Conclusion – The climacteric women studied in this
survey do not present the appropriate eating behavior for the prevention of osteoporosis in postmenopausal women, keeping high-risk
factors for developing the disease.

Descriptors: Osteoporosis; Climacteric; Menopause; Quality of life

Introdução
O climatério corresponde a transição entre o período

reprodutivo e o período não reprodutivo da vida da
mulher, iniciando por volta do 40 anos e podendo es-
tender-se até os 65 anos, caracterizado por intensas
mudanças fisiológicas envolvendo a diminuição da se-
creção de hormônios, ocasionando alguns sintomas,
descritos como comuns nessa fase1. O diagnóstico é
basicamente clínico, considerando faixa etária, padrão
menstrual alterado e manifestações climatéricas3.

Estudos apontam a influência dos hábitos alimentares
como fator de risco para o surgimento da osteoporose,
e sugerem que a correta adequação de nutrientes, como
Cálcio, Zinco, Magnésio, Vitamina D, Vitamina A, e
outros, pode prevenir o desgaste do tecido ósseo, pos-
sivelmente evitando o seu aparecimento na fase onde

atualmente é comum sua ocorrência4-11.
São poucos os estudos sobre a epidemiologia do cli-

matério e menopausa relacionados à população brasi-
leira e latino-americana12. Segundo o DATASUS, 50%
das mulheres e 20% dos homens, com idade igual ou
maior que 50 anos, sofrerão fratura osteoporótica du-
rante sua vida; 5% dos que apresentam fratura de qua-
dril vão à óbito durante a internação hospitalar; 12%
morrem nos 3 meses subsequentes e 20% morrem no
ano seguinte ao da fratura13.

O tecido ósseo tem importante papel no suporte, na
proteção e na locomoção do corpo humano, e se en-
contra sob controle de fatores sistêmicos, como os hor-
mônios, e fatores internos, como os fatores de cresci-
mento e citocinas, sendo necessário o equilíbrio na
remodelação óssea para que se alcance a homeostase
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do sistema esquelético1, que é composto por três tipos
celulares, sendo: osteoblastos, os osteócitos, e os 
osteoclastos13.

Na menopausa ocorre a diminuição da secreção de
estrógenos, ativando a remodelação óssea, processo
intensificado durante cinco anos pós-menopausa14,1.
Os efeitos dos osteoblastos diminuem com a idade, de-
vendo-se então considerar os hábitos alimentares du-
rante toda a vida, devendo ser balanceada quanto a in-
gestão calórica e diversificação dos alimentos
ingeridos13.

A literatura apresenta o envolvimento das proteínas,
na síntese do colágeno15, o excesso de peso, com fatores
prós e contra a saúde óssea devido a possível produção
de estrógeno pelos adipócitos16, o cálcio, regulando os
níveis normais de concentração plasmática5, a vitamina
D, atuando no metabolismo do cálcio8, o magnésio,
antagonista do cálcio, evitando o estímulo para reabsor -
ção óssea7, o sódio, que pode levar à hipercalciúria17,
a vitamina K, que na deficiência pode reduzir a densi-
dade óssea, elevando o risco de osteoporose e fraturas
osteoporóticas, principalmente em mulheres na pós-
menopausa17, o zinco, apresenta efeito estimulador so-
bre a formação óssea e a mineralização dos osteoblas-
tos6, a vitamina A, que em excesso poderia reduzir a
eficácia da vitamina D, porém é importante para pro-
cessos de manutenção óssea18, o boro, que influencia
a osteogênese19.

Fatores de risco, como a genética, devido a transcri-
ção do gene associado à doença20, baixo peso corporal,
pois parece que alguns hormônios estou envolvidos na
proteção da densidade óssea21. O consumo excessivo
de álcool, pode prejudicar o metabolismo do cálcio,
porém, em pequenas quantidades, pode ter efeito po-
sitivo em mulheres na pós-menopausa21. Bebidas car-
bonatadas, devido à presença da cafeína e ácido fosfó-
rico, gerando carga ácida, interferindo no metabolismo
do cálcio22. A cafeína aumenta a excreção de cálcio
pela urina, atrasando o processo de reparação óssea23.
A exposição ao sol é necessária para que ocorra a iso-
merização em vitamina D, no entanto não há consenso
ao tempo de exposição e ao uso de fotoprotetores, ne-
cessitando de estudos mais abrangentes para trazer se-
gurança quanto ao melhor método para se assimilar a
vitamina D24-25, alimentos com alto teor de ácido oxálico
e ácidos fíticos, reduzem a absorção de cálcio, neces-
sitando de moderação em sua ingestão26, o sedenta-
rismo, aumentando as quedas e fraturas em mulheres
que apresentam a doença27-28.

O objetivo deste estudo é apresentar uma correla-
ção entre a conduta alimentar e um possível risco
para desenvolvimento de osteoporose em mulheres
no climatério.

Métodos
A pesquisa foi realizada na cidade de São José dos

Campos, nos meses de março e abril de 2016, com
mulheres que se voluntariaram para participar da
mesma, aleatoriamente. Foram validados os questio-

nários de 32 mulheres, entre 40 e 55 anos, que atende-
ram ao protocolo estipulado, ou seja, não faziam uso
de terapia hormonal e/ou dieta assistida. A pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, e as parti-
cipantes assinaram o Termo de Consentimento Livre
Esclarecido. O questionário utilizado foi elaborado pela
autora dessa pesquisa, com base em modelos propostos
na literatura29, acrescentando-se hábitos rotineiros
como: tabagismo, etilismo, prática de atividade física,
consumo de bebidas carbonatadas e com cafeína, e
antecedentes familiares; recordatório alimentar de 24
horas e frequência alimentar, registrando o consumo
com seu intervalo e número de vezes, e foram registra-
dos o peso e altura informados, para classificação apro-
ximada de índice de massa corporal. O questionário
não foi testado anteriormente. Os dados foram analisa-
dos em software, realizando o levantamento de macro
e micronutrientes presentes em 24 horas de dieta. Os
dados foram computados e analisados baseados nos
valores da Dietary Reference Intakes, conforme Tabelas
1 e 2.

Tabela 1. Recomendação diária de micronutrientes: média
estimada e máximo tolerável.

Tabela 2. Recomendação diária de macronutrientes: proteí-
nas e fibras.

Resultados e Discussão
Das entrevistadas, 41% encontrava-se em eutrofia,

porém 56% estavam com sobrepeso/obesidade. Os da-
dos coletados referem-se à informações prestadas pelas
participantes da pesquisa, e não foram feitas aferições
para confirmá-las, portanto esses resultados são consi-
derados apenas para levantar o possível perfil da po-
pulação estudada e sua influência na mineralização
óssea, e não para definição de índice de massa corporal.
Estudos sugerem que o excesso de peso pode ter efeito

Recomendação Diária

Micronutrientes EAR UL

Vitamina A 500µg/d 3000µg/d

Vitamina D 10µg/d 100µg/d

Vitamina C 60mg/d 2000mg/d

Cálcio 800mg/d 2500mg/d

Zinco 6,8mcg/d 40mg/d

Magnésio 265mg/d 350mg/d

Sódio – 2300mg

Valores apresentados na Dietary Reference Intakes (DRIs), 2005

Macronutrientes Recomendação Diária

Proteínas
15 a 20% do Valor Energético

Total

Fibras 25g

Valores apresentados na Dietary Reference Intakes (DRIs), 2005
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positivo na densidade mineral óssea (DMO), deve-se
ter cautela com essa afirmação, visto os efeitos entre
IMC e DMO não estarem bem esclarecidos16.

Ao se analisar os resultados dos fatores e hábitos de
risco para a osteoporose (Tabela 3 e Gráfico 1), verifi-
cou-se que apenas 2 entrevistadas eram fumantes, o
que representa fator positivo para a manutenção da
saúde óssea. Quanto ao uso de bebidas alcoólicas, 17%
consome mais do que o recomendado, bebidas carbo-
natadas quase 72% e cafeína 97%, apresentando fatores
de risco altos para a doença. Participantes afirmaram
tomar de 2 a 9 doses/dia com 50ml da bebida por dose,
o que pode ocasionar a diminuição de densidade mi-
neral óssea. Alimentos ricos em oxalato e ácidos fíticos,
como alguns folhosos escuros e integrais, estão presente
em quase 72% e 60%, respectivamente, entre as entre-
vistadas. Essas substâncias interferem na absorção in-
testinal do cálcio e do magnésio, e devem ser consumi-
dos com moderação, no entanto, deve-se considerar a
alta concentração de vitamina K, presente nesses vege-
tais. A exposição ao sol, importante para ativação da
vitamina D, não é hábito para a maioria e a genética fa-
miliar, com propensão à osteoporose, foi maior do que
esperado ao início da pesquisa. Algumas participantes
fazem uso de até 4 medicações de uso contínuo, e
doenças como hipotireoidismo, diabetes melito, hiper-
tensão arterial e dislipidemias foram muito citadas. As
medicações para hipertensão e depressão são fatores
negativos para a saúde óssea, e necessitam de acompa-
nhamento médico cuidadoso, a fim de evitar o apareci-
mento de osteoporose, principalmente nos cinco pri-
meiros anos após a menopausa. O sedentarismo esteve
presente em 53% das entrevistas, e 47% afirmaram ati-
vidades entre diárias e até 5 vezes por semana.

Tabela 3. Fatores e Hábitos – % Positivo e Negativo – Resul-
tados apresentados em pesquisa em São José dos
Campos, entre março e abril de 2016

O consumo de macro e micronutrientes apresentou
valores abaixo dos recomendados (Tabela 4 e Gráfico
2). Baixo consumo de vitamina A, pode acarretar pre-
juízos para a síntese proteica, na diferenciação de célu-
las ósseas, e síntese dos linfócitos-T, o que atingiria o
sistema imunológico11; a vitamina D esteve abaixo da
média para todas as participantes, o que pode compro-
meter a saúde óssea, imunológica, controle de índices

Fatores e Hábitos

Sim Não

Número
de

pessoas
%

Número
de

pessoas
%

Tabagismo 2 6,25 30 93,75

Bebida alcoólica 17 53,13 15 46,88

Bebida carbonatadas 23 71,88 9 28,13

Doença óssea na família 15 46,88 17 53,13

Temperos industrializados 15 46,88 17 53,13

Alimentos ricos em oxalato 23 71,88 9 28,13

Alimentos integrais 22 68,75 10 31,25

Exposição ao sol 17 53,13 15 46,88

Uso de medicamentos 22 68,75 10 31,25

Atividade física 15 46,88 17 53,16

Bebida com cafeína 31 96,88 1 3,13
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Gráfico 1. Hábitos e fatores desencadeantes para osteoporose – Resultados apresentados em pesquisa em São José dos Campos, entre março
e abril de 2016



glicêmicos, entre outras; a vitamina C, em baixo per-
centual, fator preocupante, participando de processos
de síntese de colágeno, promovendo a manutenção das
partes moles, evitando ainda os processos inflamatórios;
o cálcio e magnésio, estão abaixo do recomendado e a
deficiência aumentará a reabsorção óssea, alterando o
metabolismo do cálcio, levando a perda urinária desse
mineral, devendo-se considerar que são antagonistas,
então colaboram para a homeostase da saúde óssea. O
baixo consumo de frutas, verduras, oleaginosas e pro-
dutos lácteos, pode ser o responsável por esse resultado,
já que a maioria não tem estes alimentos presentes no
dia-a-dia. O sódio apresentou-se abaixo, porém esse
mineral pode apresentar falhas na análise devido a difi-
culdade de levantamento em certos alimentos. O baixo
consumo de proteínas pode ser um fator de risco im-
portante, pois participa de todos os processos para sín-
tese celular no organismo, e seu déficit pode acarretar
diversos problemas para sua homeostase. Fibras apre-
sentaram baixo consumo, e sua adequação é importante
pois são necessárias para auxiliar no esvaziamento gás-
trico, aumentam a sensação de saciedade, diminuem a
velocidade de absorção de glicose, auxiliando no con-
trole lipídico e glicêmico. Alimentos ricos em boro está
presente em 97% das pesquisadas e vitamina K em
85%, sendo fatores importantes para a prevenção da
osteoporose, pois a vitamina K participa da síntese da
vitamina D e o boro, da osteogênese.

Segundo estudos semelhantes os fatores associados
à qualidade de vida apresentados pelas pacientes tive-
ram resultados próximos dos encontrados nesse levan-
tamento, o consumo de vitamina D, cálcio e fibras
abaixo do preconizados pela DRIs, porém na população
estudada anteriormente o consumo de proteína estava
muito superior às necessidades diárias desse macronu-
triente, em outro estudo o levantamento apresentou o
cálcio, vitamina A, sódio, vitamina C e fibras abaixo
das recomendações, porém, as proteínas apresentaram-
se acima do recomendado4,11,30.

Gráfico 2. Consumo de macro e micronutrientes no recordatório de
24 horas – Resultados apresentados em pesquisa em São
José dos Campos, entre março e abril de 2016

Conclusão
Os dados apresentaram inadequação nutricional

de vitaminas, minerais, e macronutrientes na popu-
lação pesquisada. Esse quadro é preocupante, visto
as necessidades que mulheres no climatério apre-
sentam devido as mudanças fisiológicas que sofrerão
até a pós-menopausa, o que aumentaria os fatores
de risco para o aparecimento da osteoporose e suas
consequências.

Observou-se também que alguns hábitos alimentares
e de conduta diária, não são considerados pela popu-
lação, devido a fatores culturais, regionais e pela falta
de informação sobre a real consequência que os mes-
mos podem trazer à sua saúde. Esses hábitos, poten-
cializados pela hereditariedade e fatores ambientais
dos quais não se tem o controle, podem influenciar di-
retamente a qualidade de vida que mulheres nesse ciclo
de vida apresentarão futuramente.

O acompanhamento cuidadoso e a correta orientação
e informação de formas para reeducação alimentar po-
dem colaborar na prevenção da osteoporose, evitando
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Micro e 
Macronutrientes

Baixo Adequado Alto

Número de 
participantes

%
Número de 

participantes
%

Número de 
participantes

%

Vitamina A 17 53,13 14 43,75 1 3,13

Vitamina D 32 100,00 0 0,00 0 0,00

Vitamina C 22 68,75 10 31,25 0 0,00

Cálcio 30 93,75 2 6,25 0 0,00

Zinco 12 37,50 20 62,50 0 0,00

Magnésio 27 84,38 4 12,50 1 3,13

Sódio 23 69,70 9 27,27 1 3,03

Proteínas 30 93,75 2 6,25 0 0,00

Fibras 20 62,50 7 21,88 5 15,63

Tabela 4. Percentual do nível de adequação de macro e micronutrientes pesquisados – Resultados apresentados em pesquisa
em São José dos Campos, entre março e abril de 2016



seu surgimento na pós-menopausa. Mudanças na rotina
alimentar, no aproveitamento de alimentos existentes
na região onde vivem, observando a sazonalidade para
que obtenham produtos com maior teor de nutrientes
e com preços acessíveis, conhecendo suas combina-
ções, a quantidade ideal para se montar um prato ade-
quado nutricionalmente, com escolhas adequadas, que
atendam as necessidades orgânicas e os benefícios físi-
cos que essas mudanças podem trazer ao longo dos
anos, são ações que trazem a promoção da saúde, evi-
tando, desse modo, não só o aparecimento da osteo-
porose, como de outras doenças crônicas.
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