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 A CONTRIBUIÇÃO DA MUSCULAÇÃO NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA 

OSTEOPOROSE EM MULHERES PÓS-MENOPAUSA 

 

RESUMO 

O presente artigo buscou estudar a contribuição da musculação no tratamento da osteoporose 
principalmente em mulheres na pós-menopausa, caracterizando-se como um trabalho de análise 
bibliográfica, por meio de pesquisas em livros nacionais e artigos públicos em periódicos nacionais e 
internacionais. Ao longo do estudo podemos observar em qual faixa etária existe maior probabilidade 
de desenvolver osteoporose em mulheres e principalmente nas mulheres acima de 45 anos, quanto 
aos fatores de risco podemos destacar a probabilidade de a doença desenvolver em mulheres é 
maior do que em homens, observar o risco de acordo com a porcentagem de queda da densidade 
mineral óssea e como a deficiência de estrogênios afeta em relação à osteoporose, definindo, 
portanto quais são os maiores fatores de risco para que sejam realizadas medidas de prevenção e 
tratamento da osteoporose. Com base na pesquisa realizada, conclui-se que a atividade física é uma 
grande aliada na prevenção da doença e como os exercícios resistidos em específico são eficazes 
não somente na prevenção, mas também no tratamento da osteoporose e que existem várias outras 
maneiras de evitar a perda de massa óssea que juntamente com um profissional preparado dão 
resultados satisfatórios, assim os efeitos da osteoporose podem ser minimizados e ainda podemos 
citar como meio de prevenção e tratamento a dieta rica em cálcio e vitamina D. 
 
Palavras-chave: osteoporose, menopausa, exercícios resistidos.  

 

INTRODUÇÃO 

A osteoporose é uma doença caracterizada por uma redução do tecido ósseo 

relativo ao volume do osso anatômico aumentando a suscetibilidade à fratura. Sendo 

assim ao longo da vida a perda de massa óssea em homens é de 20% a 30% e nas 

mulheres e de 45% a 50%, a perda de massa óssea com o avanço da idade é 

universal, esse fenômeno esta presente em todas as populações estudadas 

atualmente.  

Com o aumento na expectativa de vida da população mundial e o número de 

pessoas idosas crescendo cada vez mais, os casos de pessoas que terão um nível 

de densidade mineral óssea baixa vão aumentar caso não surjam estudos e 

prevenções adequadas, fazendo com que esse aumento seja evitado. Diminuindo 

assim a fratura de quadril causada pela queda tanto em idosos quanto em mulheres 

com osteoporose (1). 

Destaca-se que as mulheres possuem uma tendência maior de perda de 

densidade mineral óssea por causa do período pós-menopausa e ressalta-se que o 

nível chega a cair de até 3% ao ano tornando uma porcentagem preocupante, com 

isso torna-se necessário novos estudos em cima desse tema abordado e como a 

pratica de atividades física pode favorecer e amenizar essa brusca perda de massa 

óssea. 



 
 

Por esse motivo foi realizado o estudo visando informar e coletar informações, 

explicando como os exercícios físicos podem melhorar e reduzir os efeitos da 

osteoporose em mulheres e ajudar assim nas formas de prevenção e controle da 

doença.  

O presente estudo teve por objetivo mostrar como a população pode evitar os 

efeitos da osteoporose e como o profissional de Educação Física pode trabalhar em 

cima de exercícios resistidos, evitando o efeito negativo da osteoporose em 

mulheres pós-menopausa. 

Assim foi realizada uma revisão de bibliográfica tendo como fontes de 

pesquisa livros, artigos científicos tanto nacionais e internacionais visando coleta 

informações tanto antigas e atuais. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 
Epidemiologia da osteoporose  

A osteoporose é uma doença que vem aumentando gradativamente no 

mundo todo, sua característica é a diminuição da massa óssea e a deterioração no 

macro da arquitetura do tecido óssea.  Essa perda de massa óssea começa a 

progredir nas mulheres a partir dos 30 a 35 anos cerca de 0, 75% a 1% ao ano 

chegando a torno 3% após a menopausa. Devido às consequências do alto risco de 

fraturas a precaução deve ser dobrada pela fragilidade dos ossos, diante dessa 

informação é necessário tomar muito cuidado principalmente em pacientes idosos 

(2).  

Existem outros fatores que podem desencadear uma osteoporose como o 

tabagismo, a ingestão de álcool exagerada, a baixa ingestão de cálcio, excesso de 

café e ainda podemos observar que depois do câncer de mama a osteoporose é o 

segundo maior problema de saúde entre as mulheres (3). 

A osteoporose atinge mais de 75 milhões de pessoas na Europa, Japão e 

EUA, causando mais de 2,3 milhões de fraturas anualmente na Europa e EUA (3). 

 Conforme levantamento de base de dados, existem 5,5 milhões de brasileiros 

com osteoporose, essa doença é considerada uma doença silenciosa pelo fato de 

não ter sintomas iniciais, por esse motivo tende a aumentar ainda mais. 



 
 

Estima-se que com o envelhecimento populacional na América Latina, no ano 

de 2050, quando comparado a 1950, o número de fraturas de quadril sofrerá um 

crescimento de 400% para homens e mulheres entre 50 e 60 anos, e próximo de 

700%, nas idades superiores a 65 anos (5) e (6). 

A osteoporose é uma doença de evolução silenciosa e comum, que atinge 

principalmente as mulheres após as alterações hormonais que ocorrem na 

menopausa, sendo esta alteração óssea metabólica mais frequente e comum em 

mulheres após esse período (7). 

 A osteoporose também denominada de “doença silenciosa” evolui sem 

mostrar nenhum sintoma, até que ocorra uma fratura não dá para saber se o 

indivíduo tem ou não osteoporose, a não ser que faça por precaução exame de 

densidade óssea. Devido ao maior tamanho dos esqueletos e a ausência de um 

período de alteração hormonal rápida, a osteoporose evolui mais lentamente nos 

homens do que nas mulheres (8). 

A osteoporose pode ser classificada como tipo 1 (pós-menopausa) e tipo 2 

(senil). A osteoporose pós-menopausa manifesta-se com fraturas principalmente de 

rádio e vértebras. A osteoporose senil manifesta-se mais com fratura do colo do 

fêmur, em pessoas acima dos 60 anos. Aos 70 anos de idade, 25 % das mulheres 

apresentam fraturas de corpos vertebrais, às vezes assintomáticas (7). 

 Para que haja a prevenção de fraturas é fundamental a intervenção de um 

diagnóstico não agressivo para determinação da densidade mineral óssea, 

possibilitando operação para prevenção da perda óssea naqueles indivíduos com 

diminuição da densidade óssea. Assim evitando custo e fraturas graves, diminuindo 

assim a taxa de mortalidade não só no país mais no mundo inteiro (2). 

 A técnica mais amplamente usada para determinação da massa óssea é a 

medida da absorção de dupla energia de raios X (DXA). A DXA pode medir a 

densidade mineral óssea na coluna lombar e fêmur proximal, bem como no 

antebraço distal calcâneo e falanges (9). 

A densidade mineral óssea é o principal fator de previsão individual para risco 

de fraturas vertebrais em mulheres em período pós-hormonais principalmente na 

região lombar. 

Deficiências estrogênicas 

 



 
 

 Entre as idades de 45 e 55 anos a menopausa é um evento singular que 

ocorre devido à deficiência estrogênica, trazendo uma série de transformações ao 

organismo feminino as mulheres passam a enfrentar perdas ósseas, sintomas 

vasomotores, alterações cardiovasculares, distúrbios sexuais e psicológicos, 

alterações urinárias, genitais e dermatológicas (10). 

Na fase da menopausa, a perda de massa óssea nas mulheres é relacionada 

ao declínio agudo da produção ovariana de estrógeno, hormônio que tem ação 

protetora sobre o osso. No início da deficiência ovariana, uma mulher perde 3 a 5% 

de massa óssea por ano (11). 

A deficiência de estrógeno tem sido apontada como uma causa primária de 

perda óssea após a menopausa e consequentemente, um dos principais fatores de 

risco para o desenvolvimento de osteoporose em mulheres, pois o estrógeno tem 

um efeito protetor além de suprir sua reabsorção prevenir a perda óssea e reduz o 

risco de possíveis fraturas (10). 

 Fatores de Risco 

 São muitos os fatores que contribuem para o desenvolvimento da 

osteoporose. A idade, o sexo e a raça estão entre os principais determinantes da 

massa óssea e do risco de fraturas. 

A osteoporose predomina preferencialmente indivíduos idosos, mais 

frequentemente mulher acima de 45 anos de idade, apesar do sexo masculino 

também possa desenvolver (11). 

Ainda conforme o autor acima citado, as mulheres têm uma maior chance de 

desenvolver osteoporose do que homens, pois além de apresentarem perda óssea 

importante durante a menopausa, possuem menor densidade mineral óssea e 

possuem ossos mais finos e mais leves, maior expectativa de vida, portanto estão 

mais tempo sob risco (11).  

 Os fatores genéticos também são responsáveis pelas variações na massa 

óssea em diferentes grupos éticos e raciais.  Os indivíduos que possuem maior pico 

de massa óssea são da raça negra, portanto, são menos predispostos a sofrerem 

osteoporose que brancos e asiáticos (5).  

Estudos mostram que as mulheres brancas possuem baixos índices de pico 

de massa óssea na idade adulta e apresenta maior prevalência de osteoporose. 

Estima-se que 30% de todas as mulheres brancas pós-menopausa terão pelo 



 
 

menos uma fratura osteoporótica durante a vida, incidência que aumenta com a 

idade avançada.  Conforme os índices em estudo observa-se que mulheres brancas 

têm duas vezes mais incidência de fraturas de fêmur do que mulheres negras (5). 

 Ainda conforme estudo acima, os homens e mulheres de pequena estatura 

apresentam maior risco ao desenvolvimento de osteoporose por possuírem ossos 

mais finos (5). 

A falta de cálcio pode aumentar a probabilidade de desenvolver osteoporose. 

Níveis adequados de cálcio podem retardar o desenvolvimento de osteoporose por 

suprimir a reabsorção óssea e também ajuda na calcificação ou mineralização óssea 

fortalecendo o osso (12). 

Ainda conforme o apontamento do autor referido acima, aproximadamente 

99% do cálcio do corpo esta contido no esqueleto ósseo, e uma pequena parte são 

utilizados para contração muscular, transmissão do impulso nervoso e outras 

funções reguladoras do organismo, e quando necessário, o osso é reabsorvido para 

produzir cálcio para estas funções, o cálcio e perdido diariamente através de fezes, 

suor e urinas, deve ingerir uma média de 1.000 mg/dia e após menopausa as 

mulheres deve ingerir cerca de 1.500 mg/dia para manter  seu equilíbrio (12). 

A vitamina D é importante e indispensável, por facilitar a absorção intestinal 

de cálcio e sua incorporação no osso, sua suplementação está indicada sempre que 

a absorção intestinal estiver diminuída, fenômeno que geralmente ocorre na 

osteoporose. Portanto, as pessoas que a exposição solar seja menor que 15 

minutos diários devem receber suplementação de 200 a 400 UI/dia de vitamina D 

(10). 

  O abuso de proteínas na dieta causa perda de cálcio em excesso na urina, o 

que aumenta as necessidades de cálcio pelo organismo. Recomenda-se atualmente 

a ingestão diária de 44g de proteínas para as mulheres e 56g para os homens (10). 

 Relatos dos autores analisados acima indicam que os indivíduos obesos, com 

maior índice de massa corporal (IMC), apresentam maior densidade mineral óssea 

e, portanto, maior proteção contra osteoporose (10). 

 Existem vários fatores de risco de desenvolver osteoporose, tais fatores são 

preocupantes como excesso de consumo de álcool, fumar, e a alta ingestão de 

cafeína com baixa reposição de cálcio aumentam a chance de desenvolver 

osteoporose (10). 



 
 

 O sedentarismo aumenta o risco de osteoporose, e de outro lado à atividade 

física aumenta a massa óssea e muscular melhorando a força o equilíbrio evitando 

assim a queda e possíveis fraturas, eventos que ocorrem com frequência em 

pessoas com osteoporose, dessa forma, a realização de exercícios físicos 

específicos regulares possibilita a manutenção da independência física para 

realização das atividades da vida diária e melhor qualidade de vida (13). 

Prevenção e tratamento 

 Para a prevenção e tratamento da osteoporose são recomendadas dietas 

ricas em cálcio. Mulheres na pré-menopausa, mulheres na pós-menopausa e 

homens necessitam ingerir cerca de 1000 a 1500 mg de cálcio/dia. De acordo com o 

autor citado a suplementação de cálcio nas doses de 1.000 mg/dia em mulheres na 

pós-menopausa diminui a perda de massa óssea em até 50% (10). 

De acordo com estudos os medicamentos atualmente aprovados para a 

prevenção da osteoporose são os estrogênios, raloxifeno, alendronato e risedronato. 

São utilizados para tratamento da osteoporose os estrogênios, calcitonina, 

alendronato, risedronato e teriparatida (10). 

Atividade física como prevenção a osteoporose 

 A atividade física traz um adequado desempenho do sistema cardíaco, 

respiratório, muscular e ósseo, contribuindo assim, para melhorar a qualidade de 

vida para o indivíduo, fazendo exercícios regulamente tendem a reduzir os níveis de 

LDL-colesterol “colesterol ruim” e triglicérides, bem como elevar os níveis de HDL-

colesterol “colesterol bom” (11). 

O autor citado anteriormente expõe que os exercícios aeróbios permitem o 

ajuste cardiovascular ao esforço, promove aumento da oferta de oxigênio ao 

miocárdio, diminui a pressão arterial e a frequência cardíaca ao repouso, melhora o 

retorno venoso e aumenta o volume sistólico de preferência deve manter os 

exercícios de baixo impacto como hidroginástica, ciclismo, caminhada e natação 

(11). 

Com um programa de atividade física aeróbica de baixo impacto como 

caminhada e alongamento, três vezes por semana. Com isso, após um ano, 

podemos citar os resultados como: o aumento da força muscular do quadríceps, 



 
 

melhor flexibilidade e postura, manutenção do equilíbrio e melhora de qualidade de 

vida num grupo de mulheres pós-menopausa, incluindo osteoporóticas (14). 

A atividade física é altamente recomendada como ponto inicial na prevenção 

da osteoporose mesmo existindo medicamentos para o tratamento. O valor 

preventivo de exercício físico não é o único fator em potencial para reduzir a perda 

óssea e melhorar a força muscular, mas também é benéfico em prevenir quedas e 

reduzir fraturas ósseas (11). 

Os exercícios físicos influenciam muito na formação de esqueletos mais 

fortes, que exercícios com sobrecarga durante o crescimento, especialmente em 

pré-adolescentes, causam um aumento da DMO (densidade mineral óssea). Na fase 

adulta os exercícios reduzem pela metade a perda de massa óssea ou causa um 

aumento de DMO (15). 

Ainda conforme o autor acima, os exercícios em um nível mais elevado 

depois de um período de alta intensidade nas atividades podem deter a queda 

brusca da densidade mineral óssea beneficiando as pessoas que tenham idade mais 

avançada (15). 

 Os ossos e músculos respondem bem ao estresse físico, tornando-se 

maiores e mais fortes. Exercícios físicos geram tensão física no corpo, ajudam a 

estimular o crescimento ósseo, preservar a massa óssea e consequentemente 

auxiliar na prevenção e tratamento da osteoporose (16). 

Os exercícios que utilizam resistência podem ajudar a alcançar o maior pico 

de massa óssea possível nas mulheres pré-menopausa com o intuito de manter a 

densidade óssea na pós-menopausa (17). 

 Após um ano de exercícios com pesos ocorre o incremento na densidade 

mineral óssea de 1 a 3%, sendo que este benefício do exercício é verificado 

principalmente na massa óssea regional, entende que o efeito é localizado (1). 

Os programas de exercícios com pesos de alta intensidade (80% de 1RM), 

realizado três vezes por semana durante período de 1 ano, promove incremento de 

2 gramas no conteúdo total de mineral ósseo, e paradoxalmente, mulheres da 

mesma idade que permanecem inativas reduzem cerca de 33 gramas do tecido 

ósseo, no mesmo intervalo de tempo (18). 

Estima-se que apenas 3 horas diárias em pé é capaz de diminuir a perda de 

massa óssea nos indivíduos e que aumento da densidade mineral óssea ocorre nas 



 
 

regiões estimuladas por sobrecarga gravitacional ou por contrações musculares 

razoavelmente intensas (7). 

Ainda o autor citado acima afirma que entre os atletas os que possuem mais 

altos níveis de densidade óssea são os levantadores de peso. Essas observações 

permitem concluir que os efeitos osteogênicos dos exercícios parecem ser máximos 

nos esforços curtos de alta intensidade ou nos esforços moderados de longa 

duração (7). 

A falta de protocolos bem definidos, determinando tipo, frequência, 

intensidade e duração de exercícios específicos dificultam a escolha dos programas 

para a prevenção e tratamento das pacientes com osteoporose. Mas a grande parte 

dos estudos analisados recomenda exercícios de levantamento de peso com uma 

frequência de 30 a 45 minutos, três vezes semanais com cargas moderadas cerca 

de 60 a 80% de 1RM para manter e aumentar a massa óssea (14). 

Existe uma relação positiva entre força muscular e DMO, de acordo com 

determinado estudo elaborado houve um aumento da força unilateral de braços e 

pernas, DMO do quadril e do antebraço de voluntários que foram obtidos por meio 

de Treinamento Resistido concêntricos e excêntricos durante cinco meses (9). 

Estudos comprovam que treinamento resistido com carga de 70% a 85% 

aumentaram a densidade mineral óssea dos voluntários, mas o aumento significado 

e mais interessante foi do grupo que trabalhou com cargas de 70% a 95% chegando 

assim à conclusão que treinamento de potência tem uma boa relação para o 

aumento da DMO, sendo que os grupos foram acompanhados por dois anos (19). 

 

CONCLUSÃO 

Portanto concluímos de acordo com o estudo desse artigo, que existem 

diversos fatores que podem desencadear a osteoporose, entre eles o tabagismo, o 

uso exagerado de álcool, a baixa ingestão de cálcio e até mesmo o excesso de café 

e que as mulheres estão mais pré-dispostas a desenvolverem a osteoporose 

principalmente no período da pós-menopausa, e a partir do estudo podemos 

observar que os exercícios resistidos são grandes aliados na prevenção e no 

tratamento da osteoporose e que existem várias outras maneiras de evitar a perda 

de massa óssea. Logo, trabalhar com exercícios resistidos com cargas de 70% a 

95% (1RM) faz com que os efeitos tornem-se positivos para manter e aumentar a 



 
 

densidade mineral óssea e que juntamente com um profissional preparado, os 

efeitos da osteoporose podem ser minimizados, com isso pode-se ainda destacar a 

importância da musculação no combate e prevenção a osteoporose. 
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