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Resumo 

Objectivo: Uma vez que as regiões do fémur proximal (FP) com maior risco de 

falência estrutural durante uma queda são aquelas com menor protecção adaptativa 

promovida pela carga mecânica das actividades da vida diária pretendeu-se neste estudo 

comparar a DMO de diversas regiões de interesse do fémur proximal entre adultos 

jovens com diferentes cargas de impacto nesta zona do esqueleto. Métodos: A amostra 

constituída por 134 indivíduos dos 20 aos 30 anos divididos em 2 grupos de acordo com 

o impacto da actividade física (AF) realizada nos últimos 12 meses: grupo de AF de 

maior impacto (44 homens e 25 mulheres) e grupo de AF de menor impacto (34 homens 

e 31 mulheres). Cada grupo foi subdivido em dois de acordo com o sexo. A DMO foi 

avaliada por DXA nas regiões habituais (colo do fémur integral, trocânter e 

intertrocanter) e nas regiões sugeridas por Li et al. (2009b) (cabeça do fémur; colo do 

fémur supero lateral e região Intertrocantérica). Para a estimação da carga de impacto 

foi utilizado o Bone- Specific Physical Activity Questionnaire (BPAQ) (Weeks et al., 

2008). Resultados: Comparações entre os grupos através da ANCOVA ajustada para a 

altura corporal revelaram diferenças na DMO entre os grupos de maior e menor impacto 

em todas as regiões do fémur proximal com os grupos de maior impacto a revelarem 

valores de DMO 9%-29% superiores aos valores de DMO dos grupos de menor 

impacto, à excepção da cabeça do fémur (p<0,01). Nos grupos de maior impacto, os 

homens apresentaram valores superiores às mulheres à excepção da cabeça do fémur. 

Não foram observadas diferenças de DMO entre homens e mulheres no grupo de menor 

impacto. Quando as comparações da DMO de acordo com o grupo e o género foram 

ajustadas adicionalmente para a massa magra, a magnitude das diferenças entre os 

grupos é mantida ou diminui (10-24%) e deixam de ser observáveis as diferenças de 

DMO no colo do fémur integral e superolateral entre as mulheres dos grupos de maior e 

menor impacto; no grupo de maior impacto as diferenças de DMO entre homens e 

mulheres deixam de existir, à excepção do trocânter enquanto no grupo de menor 

impacto passa a verificar-se uma diferença na DMO da cabeça do fémur entre homens e 

mulheres. Conclusão: Os efeitos da carga mecânica na DMO são mais marcantes nos 

homens do que na mulheres e a região intertrocantérica e superolateral do fémur 

identificadas por Li et al. (2009b) parecem ser mais sensíveis às variações da carga 

mecânica do que as regiões tradicionais, sobretudo nas mulheres. 

 

 

 

Palavras-chave: Actividade física, fémur próximal, DXA, BPAQ 
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Abstract 

Objective: Since the regions of the proximal femur (PF) with increased risk of 

structural failure during a fall are those with less adaptive protection by mechanical 

loading from daily physical activity (PA) the purpose of this study was to compare the 

bone mineral density (BMD) of different regions of interest of the PF in young adults 

with different impact loads in this area of the skeleton. Methods: Participants were 134 

young adults divided into 2 groups according to the impact of PA performed in the last 

12 months: high impact PA (HPA), (44 men and 25 women) and low impact PA (LPA), 

(34 men and 31 women). Each group was subdivided into two subgroups according to 

gender. BMD was assessed by DXA in usual regions of PF and included integral 

femoral neck (FN), inter-trochanter (IT) and trochanter (TR) and in regions suggested 

by Li et al. (2009b) that included femoral head (FH), superolateral femoral neck (SFN), 

and intertrochanteric region (ITR). To estimate the impact load was used a Bone-

Specific Physical Activity Questionnaire (BPAQ) (Weeks et al., 2008). Results: 

Comparisons between groups by ANCOVA adjusted for body height revealed 

differences in BMD between high impact PA and low impact PA at all PF regions with 

high impact PA groups reveal BMD values 9-29 % higher than low impact PA groups, 

except at femoral head region (p<0.01). Men with high PA showed higher BMD values 

than women at all regions, except at femoral head region. There were no BMD 

differences between genders in low impact PA groups. When comparisons of BMD 

according to group and gender were additionally adjusted for lean body mass, the 

magnitude of differences between PA groups was maintained or decreased (10-24 %) 

ceasing to be significant at femoral neck and at superolateral femoral neck between high 

PA and low PA women; BMD differences between men and women with high PA also 

disappeared, except at trochanter, while BMD differences at femoral head between men 

and women with low PA became significant. Conclusions: The effects of mechanical 

loading on BMD is most pronounced in men than in women and inter-trochanter region 

and superolateral femoral neck regions of PF identified by Li et al. (2009b) appear to be 

more sensitive to mechanical load variations than traditional regions, especially in 

women. 

 

 

 

 

Keywords: Physical Activity, Proximal Femur, DXA, BPAQ 
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Capitulo 1 - Apresentação do problema 

1.1.  Introdução 

Em todo o mundo, 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 5 homens estão em risco 

de fractura osteoporótica. De facto em cada 3 segundos está previsto que ocorra uma 

fractura óssea relacionada com a osteoporose. As fracturas deste tipo ocorrem a nível da 

anca e coluna vertebral e o seu aumento relaciona-se com o aumento da idade. 

(International Osteoporosis Foundation, 2013) 

Nos países desenvolvidos as fracturas devidas à osteoporose são uma causa 

importante de morbilidade e mortalidade. Estima-se que tenham ocorrido cerca de 9 

milhões de fracturas osteoporóticas no ano 2000, das quais 1,6 milhões foram fracturas 

da anca. Grande parte destas fracturas ocorreram na Europa (34,8%). (Jonhell & Kanis, 

2006) 

Segundo a Direcção Geral de Saúde (DGS) (George F. , 2008), em Portugal 

existem mais de meio milhão de pessoas, sobretudo mulheres, com osteoporose. A 

importância desta doença, em termos de saúde pública, advém das suas complicações, 

isto é da ocorrência de fracturas. As fracturas do fémur proximal (anca) são as que, a 

curto prazo, condicionam maior morbilidade, mortalidade e elevados encargos sociais e 

económicos. Apesar do número de fracturas do colo do fémur de causa osteoporótica 

parecer ter estabilizado, em Portugal, entre 2003 e 2006, com a proporção de 3 mulheres 

para cada homem, ocorreram 9523 fracturas do colo do fémur, em 2006, as quais, para 

além custos de cuidados hospitalares de cerca de 52 milhões de euros, são uma 

importante causa de morbilidade com incapacidade grave e de mortalidade (George F. , 

2008). 

Desde meados de 1980 que a absortometria radiológica de dupla energia (DXA), 

é utilizada como método de diagnóstico e monitorização da osteoporose. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) definiu e recomendou o uso da DXA como método de eleição 

para o diagnóstico da osteoporose. (WHO, 1994). Para o efeito a OMS recorre ao “T-

score”, que corresponde à diferença em desvios padrão, entre a densidade mineral óssea 

(DMO) do sujeito e o pico de massa óssea de referência (adultos jovens 20 – 30 anos, 

do mesmo género) uma vez que a DMO começa a diminuir por volta dos 30 anos. Os 
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valores de referência da DMO para o diagnóstico da saúde óssea são os seguintes: 

Normal (T-score> -1.0), osteopénia (T-score <-1.0 e> -2.5), osteoporose (T-score <- 

2.5) e osteoporose severa (T-score <- 2.5 + fractura) (Tucker, et al., 2007). 

A absortometria radiológica de dupla energia, é considerada como o principal 

método de diagnóstico da mineralização e fragilidade óssea, sendo um método preciso 

para medidas da DMO que utiliza baixas quantidades de radiação, sendo portanto uma 

ferramenta de diagnóstico de mineralização óssea e respectiva fragilidade (Lane, 2006) 

(Lochmuller, Muller, Kuhn, Lill, & Eckstein, 2003), apesar das limitações da DXA, no 

que se refere à avaliação da DMO. Quanto menor a DMO, maior é o risco de fractura. 

(Marshall, Johnell, & Wedel, 1996) 

Contudo há que definir a osteoporose, não apenas como uma baixa DMO, mas 

também como uma deterioração da micro-arquitectura do osso (WHO, 1994). A 

osteoporose constitui uma doença em que a resistência óssea se encontra reduzida (NIH 

Consensus Development Panel on Osteoporosis, 2001). Não apenas devido à 

diminuição da densidade como também da qualidade do osso. No entanto para além da 

DXA outros métodos radiológicos têm sido utilizados para avaliar, a saúde óssea, em 

particular, a tomografia axial computorizada quantitativa (QCT), a ultra-sonografia 

quantitativa (USQ), e ainda a absorciometria de raios X de energia única (SEXA). 

(Roche Farmacêutica Química, 2014) 

A nível do fémur proximal, a avaliação da DMO através da DXA tem sido 

efectuada em regiões estandardizadas (colo do fémur, trocânter e intertrocânter). 

Todavia, evidência recente sugere que a avaliação da densidade óssea efectuada noutras 

sub-regiões do fémur proximal (quadrante superolateral da cabeça do fémur, metade 

superolateral do colo do fémur e região central do intertrocânter) pode apresentar um 

maior poder estimativo do risco de fractura. 

Uma vez que as regiões do fémur proximal com maior risco de falência 

estrutural durante uma queda são aquelas com menor protecção adaptativa promovida 

pela carga mecânica das actividades físicas da vida diária, pretendeu-se nesse estudo 

comparar a DMO de diversas regiões do fémur proximal (as estandardizadas e as 

identificadas por Li et al., (2009b) entre indivíduos com diferentes cargas de impacto 

nesta zona do esqueleto. Para estimação da carga de impacto foi utilizado o Bone 

Specific Physical Activity Questionnaire (BPAQ) (Weeks & Beck, 2008). 
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1.2. Definição do problema 

Este estudo teve como objectivo comparar os efeitos da actividade física habitual 

na DMO de diversas regiões de interesse do fémur proximal, nomeadamente entre as 

regiões de interesse definidas pela DXA (regiões estandardizadas) e as regiões sugeridas 

por Li et al., (2009b) e identificadas por estes autores como sendo mais sensíveis à 

predição da fractura óssea. Neste âmbito é espectável que regiões identificadas por Lí et 

al., (2009b) discriminem melhor a DMO de jovens adultos com idades compreendidas 

entre os 20 e os 30 anos de idade com diferentes níveis de actividade física do que a 

DMO das regiões da DXA. 

1.3. Âmbito do Estudo 

Este estudo insere-se num projecto de investigação que procura analisar a 

relação entre a actividade física habitual e a distribuição da massa óssea na anca. 

Com a utilização das zonas de interesse definidas por Li et al., (2009b) pretende-

se compreender melhor as associações que a actividade física com impacto pode 

suscitar ao nível do fémur proximal, particularmente em regiões onde a DMO se 

encontra diminuída em pessoas com fracturas do fémur proximal. A selecção da 

amostra procurou incluir participantes numa faixa etária correspondente ao pico de 

massa óssea e com diferentes níveis de actividade física.  

1.4. Pressupostos 

Visto que todos os participantes foram sujeitos a um questionário e lhes foi feita 

uma entrevista sobre a sua situação clinica, parte-se do princípio que todos eles eram 

saudáveis, uma vez que apenas os que apresentaram as condições necessárias foram 

incluídos no estudo. As regiões de interesse identificadas por Li et al., (2009b) foram 

obtidas através de mapeamento paramétrico estatístico a partir de imagens da anca 

obtidas por QCT. Pressupõem-se que neste estudo as regiões delimitadas manualmente 

nas imagens obtidas por DXA correspondem às regiões identificadas por Li et al., 

(2009b). Partiu-se igualmente do princípio que a actividade física realizada pelos 

participantes foi adequadamente relatada. 
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1.5. Limitações 

Uma das limitações do estudo prende-se ao facto de, as zonas identificadas por 

Li et al., (2009b) poderem não corresponder exactamente às definidas no presente 

estudo. Outra limitação diz respeito à avaliação da actividade física currente (habitual) e 

passada através de questionário ou seja a uma avaliação subjectiva. 

1.6. Hipóteses 

Não existem diferenças na magnitude de mineralização  óssea do fémur 

proximal entre adultos jovens praticantes de actividade física de maior impacto e de 

menor impacto quando consideradas as regiões de interesse definidas pela DXA 

comparativamente  às regiões de interesse identificadas por Li et al., (2009b). 

1.7. Pertinência do Estudo 

Li et al., (2009b) efectuou um mapeamento na procura de regiões no fémur 

proximal que pudessem identificar com maior sensibilidade pessoas com risco de 

fractura aumentado usando como método a QCT (Li W., et al., 2009b). Os resultados 

apontam para a existência de três zonas onde a DMO apresenta valores críticos quando 

pessoas idosas com fracturas osteoporóticas foram observadas. Procurou-se então, 

através da DXA, avaliar a DMO destas regiões em jovens adultos com diferentes níveis 

de actividade física, para analisar a adaptação óssea destas regiões a condições de carga 

mecânica diferenciadas, tendo em vista a prevenção de fracturas osteoporóticas.  

1.8. Definições operacionais 

Densidade Mineral óssea (DMO): massa mineral de um osso dividida pela sua 

área, projectada numa determinada direcção, expressa em grama/centimetro2. (Reiser, 

Hricak, & Knauth, 2013) 

Actividade física: qualquer movimento corporal, produzido pelos músculos 

esqueleticos que resulte em gasto energético maior que os níveis de repouso (Caspersen, 

Powell, & Christenson, 1985). 

Região de interesse: Região delimitada do fémur proximal para avaliação da 

densidade mineral óssea - consideram-se neste estudo as regiões de interesse definidas 

pelo fabricante do equipamento (DXA) e as sugeridas por Li et al., (2009b).  
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Lista de Abreviaturas 

DXA: Absortometria Radiológica de dupla Energia. 

IMC: Índice de massa corporal. 

DGS: Direcção Geral Saúde. 

OMS: Organização Mundial de Saúde 

QCT:Tomografia quantitativa computorizada (quantitative computed 
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Capitulo 2 - Revisão da literatura 

2.1. Massa Óssea e Actividade Física 

A osteoporose é uma doença metabólica associada à diminuição do mineral 

ósseo e à degradação da sua microarquitectura, conduzindo a um aumento da fragilidade 

óssea e do risco de fractura mesmo em consequência de pequenos traumatismos 

(Canhão, Fonseca, & Queiroz, 2005) 

O osso é um tecido osseo conjuntivo especializado, sendo responsável por três 

funções, a função protectora, essencialmente a nível de órgãos vitais e medula óssea, a 

função metabólica que visa a reserva de minerais, e a função mecânica, como é o caso 

da locomoção. (Baptista, 2000). Cabe ao esqueleto providenciar uma estrutura de 

suporte para o corpo assim como uma protecção para os órgãos vitais, a promoção de 

um depósito de cálcio e de um ambiente para a produção de células sanguíneas. O osso 

é composto por células de formação conhecidas como osteoblastos e osteócitos e de 

reabsorção, os osteoclastos. Estas células são responsáveis pela modelação, manutenção 

e remodelação ósseas. O osso é um tecido vivo em constante mudança, possuindo o seu 

próprio conjunto de vasos sanguíneos e de células que asseguram mecanismos de 

crescimento e de reparação. 

O crescimento e o fortalecimento ósseo atingem o seu pico por volta dos 20 

anos, entre o final da segunda década e o início da terceira década de vida sendo 

designado por pico de massa óssea (Matkovic, et al., 1994) existindo no entanto 

diferenças quanto ao género, mas também quanto ao local ósseo avaliado. A nível da 

anca, o pico de massa óssea ronda os 16-19 anos enquanto na coluna vertebral o pico de 

massa óssea acontece substancialmente mais tarde, cerca dos 30 anos (Berger, et al., 

2010). 

Para que o osso mantenha a sua resistência, é necessário que a carga que lhe é 

imposta, tanto pela acção da gravidade como pela acção muscular, seja elevada (Riddle, 

Taylor, Genetos, & Donahue, 2006). Sabe-se que o tecido ósseo tem uma resposta 

positiva, não apenas ao aumento de carga mas também ao aumento da frequência de 

aplicação da carga (Gusi, Raimundo, & Leal, 2006; Beck, kent, Holloway, & Marcus, 

2006).  
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A lei de Wolff refere que as adaptações ósseas se devem à necessidade de 

acomodação às cargas mecânicas exercidas sobre o esqueleto, isto é, peso corporal, 

forças de impacto, e forças musculares voluntárias, de modo a adquirir um equilíbrio 

entre a massa óssea e a resistência à fractura (Frost, 1994). Segundo esta lei, o osso 

possui a capacidade para se adaptar a um conjunto variado de acções externas de carga 

mecânica (forças exercidas pelos tendões, ou pela gravidade). Este mecanismo baseia-se 

no facto do osso, mediante imposições à sua função, adaptar ou modificar a sua 

estrutura para dar resposta às necessidades. Conclui-se então que, o processo de 

reabsorção/deposição de massa óssea está associado a necessidades impostas ao osso. 

Neste contexto, numa região onde as cargas mecânicas exercidas se encontrem 

diminuídas dar-se-á a reabsorção enquanto cargas mecânicas estiverem aumentadas 

suscitarão a deposição de massa óssea. (Baptista, 2000). 

A carga mecânica não é a única variável determinante na saúde óssea, outros 

factores como os factores nutricionais, hormonais, hereditários, entre outros, 

influenciam também a saúde do osso e o desenvolvimento esquelético. Apesar do estilo 

de vida poder influenciar a resistência óssea, evidências sugerem que a 

actividade/exercício físico é a componente principal no modo de vida, para o aumento 

da densidade óssea (Lloyd, Petit, Lin, & Beck, 2004). Neste âmbito tem sido 

concebidos diversos programas educacionais para a prevenção da osteoporose e 

aplicado a crianças, jovens e a jovens adultos (Chan, Kwong, Zang, & Wan, 2006).  

Determinado tipo de actividades físicas com carga imposta, estimulam a 

(re)modelação óssea, o que não acontece com outro tipo de actividades devido à 

insuficiência de estimulação mecânica, particularmente quando a acção da gravidade 

está diminuída (Zhao, et al., 2010). No entanto, cargas mecânicas (exercício físico) de 

baixo impacto aplicadas de modo regular podem ser um método efectivo para o 

aumento da DMO como foi observado em pacientes com a doença de Crohn 

(Nordstrom, Hogstrom, & Nordstrom, 2008). 

Vários estudos remetem para os benefícios da actividade/exercício físico nos 

ganhos de massa óssea das regiões do esqueleto sobrecarregadas (Ernst, 1994; Tood & 

Robinson, 2003). Estes estudos referem sobretudo uma relação forte entre a prática 

desportiva e a massa óssea. (Barkai, Nichols, Rauh, Barrack, Lawson, & Levy, 2007; 

Nichols, Rauh, Barrack, & Barkai, 2007), Destacando a prática na infância e 
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adolescência para maximizar o pico de massa e na idade adulta para a manutenção da 

massa óssea. Estes benefícios não se fazem notar apenas na saúde óssea, mas também 

na manutenção da massa magra e na diminuição do tecido adiposo, sendo que estes 

estão associados à manutenção da massa óssea.  

A massa óssea apresentada na fase adulta é um reflexo dos ganhos obtidos na 

infância e adolescência. A aquisição de um nível óptimal de massa óssea durante os 

anos de crescimento e a sua manutenção na idade adulta são pré-requisitos para a 

longevidade da saúde óssea (Bailey & Martin, 1994). 

Sabe-se que os benefícios da actividade física na saúde óssea não são 

permanentes, sendo parcialmente perdidos com a interrupção da prática desportiva ou 

com a diminuição da actividade física habitual. Estudos longitudinais apontam para que 

práticas desportivas por períodos de 15 anos possuem efeitos positivos na DMO da 

anca. (Kemper, Twisk, Mechelen, Post, Roos, & Lips, 2000). Esta evidência remete 

para a necessidade de um estilo de vida activo na idade adulta. De referir que na idade 

adulta, a partir dos 45-50 anos, ocorre um predomínio da reabsorção óssea, sendo este 

mais evidente nas mulheres (Silva, Goldberg, Teixeira, & Dalmas, 2004). O exercício 

físico praticado na idade adulta parece prevenir a perda dos benefícios adquiridos na 

infância e adolescência, embora possa não contribuir para o aumento significativo da 

DMO (Matkovic, et al., 1994). No entanto alguns estudos sugerem aumentos 

significativos da DMO em adultos de ambos os sexos na faixa etária dos 25-30 anos 

(Kelley, Kelley, & Tran, 2000; Callréus, McGuigan, Ringsberg, & Akesson, 2012). A 

observação do tipo de exercício físico no osso permitiu verificar que existem diferenças 

entre modalidades desportivas. Verificou-se que essas diferenças se devem à natureza 

da actividade física e não a factores genéticos. (Nordstrom, Hogstrom, & Nordstrom, 

2008). Atletas de competição possuem uma DMO superior a indivíduos não atletas, 

estas observações fizeram-se num conjunto de várias modalidades desportivas, sendo 

que os resultados que mais se destacaram implicam o uso de força de impacto por parte 

da componente muscular. Numa mesma faixa etária estas diferenças foram observadas 

em atletas de fundo (Todd & Robinson, 2003), atletas de corta-mato (Dalen & Olsson, 

1974), assim como em halterofilistas (Colletti, Edwards, Gordon , Shary, & Bell, 1989). 

Assim as forças de impacto parecem assumir uma grande importância na regulação da 

massa óssea  (Pettersson, Nordstrom, & Lorentzon, 1999). 
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2.2. Quantificação da actividade física no contexto da saúde 

óssea. 

Sendo a actividade física definida por qualquer movimento corporal que 

implique o gasto calórico, esta possui uma natureza multidimensional com benefícios ao 

nível físico e psicológico contribuindo para um efeito de protecção e equilíbrio da 

hemóstase do individuo (Silva, Silva, Silva, Souza, & Tomasi, 2010). 

Sabendo que a prática de movimentos com exigências de força e aeróbias 

apresentam largos benefícios para a saúde óssea e cardiovascular torna-se necessário a 

sua quantificação e avaliação para que promovam alterações significativas na massa 

óssea. Alguns programas de treino apontam para intensidades e doses recomendadas de 

2 a 3 dias por semana para o treino progressivo de resistência muscular, e de 3 a 5 dias 

por semana para treinos aeróbios com suporte do peso corporal. A intensidade pode 

variar de moderada a vigorosa no que respeita à carga óssea tendo como tempo de 

prática 30 a 60 minutos combinando os dois tipos de actividade. As orientações do 

American College of Sports Medicine (ACSM) (Williams & Wilkins, 2009) 

recomendam a prática de actividades aeróbicas com impacto, nomeadamente exercícios 

com salto e de pliometria, de intensidade moderada a vigorosa, e treino de força com 

cargas adicionais até 60% da força máxima e com uma frequência de 3 vezes semanais 

por períodos de 10 a 20 minutos (Thompson, Gordon, & Pescatello, 2009). A actividade 

física de impacto pelo menos moderado está associada a uma distribuição mais 

favorável da massa óssea. Este tipo de exercício físico realizado na adolescência está 

associado a um maior valor absoluto da DMO no pico de massa óssea, sendo 

fundamental a sua prática nesta faixa etária (Neville, et al., 2002). Evidências 

decorrentes de observações efectuadas num período de 9 meses apontam para que o 

treino de grande impacto nestas idades é essencial para o rápido crescimento e 

acumulação óssea no colo do fémur. Torna-se fundamental a necessidade de quantificar 

a actividade física no contexto ósseo, não apenas o tempo necessário para que o 

exercício físico promova alterações na saúde óssea, mas também o tempo de prática 

semanal a que o indivíduo está sujeito. É necessário perceber que os efeitos do exercício 

físico no osso não são imediatos, evidências sugerem que uma prática desportiva regular 

realizada de modo continuado promove alterações a nível ósseo, alterações essas que 

foram observadas em períodos de prática desportiva que vão de 6 a 9 meses (Singh, 
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Schmitz, & Petit, 2009), seja esta baseada em exercícios de grande impacto (Bassey & 

Ramsdale, 1994), ou em exercícios de resistência de corpo inteiro (Ryan, et al., 2004), 

trazendo ambos efeitos positivos no colo do fémur. Para que a actividade física 

promova adaptações a nível do osso, esta deverá ser realizada de modo continuado com 

durações de 6 ou mais horas por semana. A componente óssea irá adaptar-se à 

actividade física necessária para manter a resistência óssea, ainda que a realização de 

exercício físico acima do necessário para a estabilização não confira um benefício 

adicional (Karlsson, Magnusson, Karlsson, & Seeman, 2001). Estes autores concluíram 

que a DMO aumenta 3,3% a cada hora de prática desportiva realizada. 

Dados sugerem que a intensidade da carga imposta pelas forças gravitacionais, 

nomeadamente exercícios de alto impacto, variam de acordo com o tipo de exercícios 

utilizados, sendo estes determinantes para a DMO. Assim actividade física pode ser 

classificada em modalidades de alto impacto, impacto moderado ou sem impacto 

(Ginty, Rennie, Mills, Stear, Jones, & Prentice, 2005), de acordo com a força de reacção 

ao solo. Apesar dos exercícios de carga leve não parecerem provocar adaptações 

significativas no mineral ósseo, poucos dados consistentes existem acerca dos seus 

benefícios ou da sua duração para uma correcta prescrição no contexto dos benefícios 

para a DMO. 

 Perante a necessidade de quantificar o impacto mediante o tipo de actividade 

física, foi criado um instrumento de medida que procurasse avaliar esse mesmo impacto 

nas zonas sujeitas à carga. Habitualmente os métodos utilizados para avaliar a 

actividade física quantificam parâmetros como as calorias gastas, passos efectuados, 

duração total da actividade ou duração da actividade física em intensidades especificas 

(leve, moderada, vigorosa), distancias percorridas, etc., particularmente relevantes no 

âmbito da saúde cardiorrespiratória e metabólica mas menos importante para estudar as 

adaptações a nível ósseo. Neste contexto o Bone Loading History Questionnaire 

(BPAQ), (Weeks & Beck, 2008), tem sido utilizado para quantificar a actividade física 

relevante no contexto da saúde óssea e em particular na região do colo femoral e da 

coluna vertebral. O questionário BPAQ parece estimar melhor a resistência óssea no 

esqueleto em regiões ósseas de risco de fractura osteoporótica comparativamente a 

outros métodos de avaliação da actividade física (Weeks, Hirsch, Moran, & Beck, 

2011). Este questionário foi desenvolvido para avaliar a resistência óssea em jovens 

adultos saudáveis, mais propriamente para analisar e capturar o histórico ósseo 
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associado à actividade física. O BPAQ quantifica o impacto da actividade física nas 

regiões mais susceptíveis de fractura osteoporótica como a coluna vertebral, e o fémur 

proximal. O BPAQ foi concebido para avaliar a actividade física actual (current BPAQ) 

e passada (past BPAQ) ou total (total BPAQ). Uma vez que as adaptações ósseas 

associadas à actividade física podem ser de maior ou menor magnitude consoante o tipo, 

duração/frequência e intensidade da actividade mas também consoante o período de 

vida em que ocorreu, torna-se essencial analisar não só a carga mecânica actual a que o 

esqueleto esteve sujeito como a carga a que foi sujeito no passado. Os métodos usuais 

de quantificação da actividade física não têm sido capazes de quantificar os estímulos 

significativos ou mais específicos capazes de influenciar a massa óssea do esqueleto. 

 

2.3. Regiões de interesse para avaliação da saúde óssea 

Sendo que o objectivo do exercício físico para a saúde esquelética é 

essencialmente a prevenção da osteoporose, e sendo a DMO influenciada pela idade de 

início de cada actividade física (krahl, Michaelis, Pieper, Quack, & Montag, 1994), um 

elevado pico de massa óssea na adolescência é fundamental de modo a poder manter, 

retardar ou mesmo reverter a perca acentuada que acontece com o avançar da idade e 

com a menopausa. Visto que a actividade física é um dos factores que influencia a 

DMO, a determinação das modalidades desportivas relacionadas com a estimulação 

óssea e local onde essa estimulação ocorre pode ser importante para a prevenção e 

tratamento da osteopenia e osteoporose. A inclusão deste tipo de exercício no treino 

pode contribuir significativamente para uma manutenção da estabilidade do colo do 

fémur (Machado, Fernandes, Cardadeiro, & Baptista, 2013), e da cabeça do fémur 

(Heinonen, Sievanen, Kannus, Oja, Pasanen, & Vuori, 2000). Actividades físicas que 

envolvam o tronco mostraram ter um aumento significativo da DMO, não apenas ao 

nível do trocânter mas também ao nível da coluna vertebral, tais aumentos não se 

fizeram sentir em exercícios que apenas solicitam os membros inferiores (Winters-Stone 

& Snow, 2006). 

Grande parte dos estudos aponta para que haja uma adaptação por parte do osso 

ao local onde incide o seu estímulo. Estas adaptações apenas se observam nos locais 

sujeitos à carga (Bassey & Ramsdale, 1994), tal condição verifica-se observando 

praticantes de modalidades desportivas consideradas unilaterais, em que a actividade 
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física promove um lado ou zona do corpo em detrimento do lado oposto. Por exemplo, 

jovens adultos com prática regular por um período de 1 ano e sujeitos ao treino de força 

com aplicação de cargas externas apresentam aumentos na DMO, mas esses aumentos 

apenas se verificam nas zonas sujeitas a carga (Colletti, Edwards, Gordon , Shary, & 

Bell, 1989), também se observou diferenças superiores a 30% no membro de jogo de 

jogadores profissionais de ténis, o mesmo se observou em ginastas, estas apresentam 

diferenças na DMO do fémur proximal, sendo essas diferenças devido à função de cada 

membro (Wu, Ishizaki, Kato, Kuroda, & Fukashiro, 1998). Contudo essas diferenças 

não se devem apenas ao tipo de actividade física mas também ao tempo de prática a que 

o individuo está sujeito. 

Os exercícios de intensidade muito elevada onde o peso corporal tem uma 

grande contribuição, causadores de grande stress ósseo, parecem ser mais eficientes no 

aumento da DMO nas zonas estimuladas do que exercícios de treino de força 

(Heinonen, et al., 1995). Também se observou que alterações repentinas de peso 

corporal, não parecem provocar alterações na DMO do fémur proximal, quer a nível do 

trocânter, intertrocânter ou colo do fémur, sendo que, a prática desportiva deverá ser 

mantida (Prouteau, Pelle, Collomp, Benhamou, & Courteix, 2006). 

Verificou-se que vários dos estudos incidem no trocânter e colo do fémur, tal 

facto deve-se sobretudo por ser uma zona onde se verificam grande parte das fracturas 

no fémur proximal, no entanto tal não deve espelhar as zonas de maior sensibilidade ao 

risco de fractura, sendo necessário descriminar as zonas de melhor sensibilidade a essas 

variações da DMO. A tabela que se segue (tabela 1), refere os efeitos da prática 

desportiva nos locais avaliados para a população de referência.
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Tabela 1 - Efeitos da prática de diferentes actividades desportivas na DMO 

Autores 
Método, intensidade e 

volume 
Amostra Modalidades 

Locais 
avaliados 

Resultados 

Greighton et 
al., (2000) 

Avaliação por DXA; Treino 
20h/s, 8meses/ano. 

Mulheres Idade:18 a 25 anos 
Atlétas vs Sedentárias; 
AFI:n=14; AFMI:n=13; 

AFNI: 7; GC:n=7; Total=41 
mulheres 

AF alto impacto (volei e basquet), 
médio impacto (fut e corrida) e 
sem impacto (natação) vs grupo 

de controlo (NA) 

(CF) (Tc) 

DMO> CF e Tc Grande carga 
gravitacional vs. Nenhuma 

carga e grupo controlo; DMO> 
Tc Media carga vs. nenhuma 

carga e controlo 

Tervo et al., 
(2010) 

Fallow up:12 anos; AF min 
4h/s; Hóquei Gelo:9,5h/s; 

Badminton:7,7h/s; GC<2,6h/s 

Homens; Hóquei gelo:48; 
Badminton:19; GC:25 

Hóquei gelo e badminton (CF) 
Dif entre Bad e Hóquei = 
0,069g/cm2 ; DMO sign > 

grupo bad vs restantes grupos 

Nikander et 
al., (2005) 

Questionário, ult 5 anos 
actividade 

255 Mulheres AF ; 30 
Mulheres GC 

11 modal: AF AI (volley, salto 
barreiras);AF IV (Squash, fut, 

velocs patins, aerob);AF P 
(muscl); AF BI (orient, ski fund); 

AF SI (natação); GC    

(CF) 
AI e IV apresenta DMO>GC; 

AF SI não apresentam ≠ vs. GC 

Torstveit e 
Sundgot-
Borgen 
(2005) 

Avaliação por DXA; Atletas 
med 13,9h/s ; GC 5,3h/s 

M Id:13 a 30 anos Atl. vs. 
Sed; G1 13-19 anos; G2 20-

29 anos; G3 30-39 anos. 
Amostra + 20anos 

46 Mod; divididas em 3 grupos. 
AF AI n=97; AF MI n=51; AF 

BI n=38 

Total F 
(CF) 

DMO> em todas as zonas 
observadas vs. GC; DMO> AF 
AI vs. AF MI e BI; DMO> AF 

MI e BI vs. GC 

Neville et al., 
(2002) 

Avaliação por DXA; AF 
estimada por Questi (histori 
do individuo tido em conta) 

Mulheres n=212 ;  Homens 
n=242 ;  Idades 20 a 25 anos 

Comparações tipos AF, duração e 
freq. 

(CF) 

H associ + entre AF e DMO 
CF ; M não apres relação AF 
vs DMO; ≠ entre M e H pode 

dever-se ao tipo de AF 

Callréus et 
al., (2012) 

Aval por DXA; AF estimada 
por Questi; tipo de prática e 
tempo de prática obtidos por 

instru. medida 

Mulheres n=1061 ; Idades 25 
anos± 

Várias AF recreativas (CF) (Tc) 
Impacto combinado c/ 

regularidade confere ganhos; 
CF = 4,7% ; Tc = 5,5% 

CF: colo do fémur; Tc: trocânter; Total F: Fémur total; AF: actividade física; GC: grupo de controlo; 
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Mulheres pós-menopáusicas vítimas de fracturas osteoporóticas apresentaram 

diferenças na DMO do colo do fémur, quando comparadas com mulheres de idades 

semelhantes sem fracturas. As diferenças encontradas no colo do fémur foram sobretudo 

a nível da zona superolateral (Milovanovic, et al., 2012). Li et. al, (2009b)  identificou, 

no fémur proximal zonas associadas à fractura da anca. Os autores, através do 

mapeamento estatístico, tinham como objectivo identificar regiões críticas melhor 

preditoras de fracturas do que as regiões padrão, tendo como referência o grupo de 

controlo, foram capazes de identificar três zonas no fémur proximal sensíveis à 

fragilidade óssea. As zonas críticas identificadas, e caracterizadas como zona da cabeça 

do fémur, zona superolateral e zona do trocânter mostraram ser melhores preditores de 

fractura, quando comparadas com as zonas tradicionais para a amostragem do estudo. 

O exame da DMO é efectuado recorrendo a diversas técnicas actuais, estas 

efectuam um diagnóstico da osteoporose, sendo que várias vezes esse diagnóstico é 

efectuado demasiado tarde, em que muitas vezes a resistência óssea já se encontra 

bastante fragilizada antes que os critérios de densidade óssea sejam atingidos 

Um dos modelos criados para a avaliação do risco de fractura refere que através 

das imagens de DXA, é possível criar um modelo 3D, sendo este um melhor preditor de 

fractura óssea do que a análise convencional de DMO padrão, (Whitmarsh, et al., 2012) 

esta combinada com a composição corporal são melhores discriminadores do risco de 

fractura da anca do que a variável DMO observada isoladamente (Lang, et al., 2008). 

Foi proposto que a estimação do risco de fractura fosse efectuada por comparação de 

imagens semelhantes, os resultados observados mostraram que a combinação da DMO 

com a similaridade de imagens resulta numa melhor predição do risco de fractura. (Li 

W., et al., 2009a). Observou-se que valores encontrados na DMO avaliadas por DXA 

podem ser utilizados para a DMO avaliada por QCT visto que foi encontrada uma 

correlação alta entre as imagens computorizadas de diagnóstico e o valor da DMO 

avaliada por DXA (Tay, Chui, Ong, & Ng, 2012). A fractura óssea no fémur é a fractura 

que mais condiciona o individuo. (Carballido-Gamio, et al., 2013). A DXA, apesar de 

ser um método de eleição da avaliação da DMO, e usada para a predição do risco de 

fractura pode apresentar limitações. Nestes casos a avaliação efectuada por QCT pode 

ser justificada (Knapp, 2009). Na anca o uso da DXA tem sido melhor validado. A 

DMO na anca pode prevenir outras fracturas de origem osteoporótica (kanis & Gluer, 

2000). Observou-se que os valores de QCT não eram melhores discriminadores da 
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fractura da anca em relação à DXA (Bousson, et al., 2011). Resultados contrários 

referenciados por outro autor referem a QCT como sendo um método mais sensível na 

detecção da osteoporose quando comparada com a DXA, isto referente a mulheres pós-

menopáusicas (Li, Li, Sun, Cheng, & Tian, 2013).  

Concluímos então que se verificam um conjunto de controvérsias relativamente 

ao método que melhor avalia a condição do osso, sendo que a sua sensibilidade é 

determinante no diagnóstico da saúde do osso. 
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Capitulo 3 – Metodologia 

Este estudo teve como finalidade comparar os efeitos da actividade física 

habitual na DMO de diversas regiões de interesse do fémur proximal de jovens adultos, 

nomeadamente entre as regiões de interesse definidas pela DXA (regiões 

estandardizadas) e as regiões sugeridas por Li et al. (2009b) e identificadas por estes 

autores como sendo mais sensíveis à predição da fractura óssea.  

Faz também parte do presente capítulo a descrição da amostra, dos métodos de 

avaliação utilizados, assim como as análises estatísticas efectuadas. 

 

3.1. Concepção experimental 

O presente estudo é de natureza transversal, descritivo e comparativo que visa 

descrever o mineral ósseo de diversas regiões de interesse e efectuar comparações de 

acordo com o nível de actividade física. Para a avaliação da DMO utilizou-se a DXA, e 

para a avaliação da actividade física foi utilizado um questionário de actividade física 

(BPAQ) (Weeks & Beck, 2008) e as variáveis foram expressas através do current 

BPAQ – actividade física com impacto realizada nos últimos 12 meses. As comparações 

foram efectuadas entre grupos de acordo com o género (masculino vs. feminino) e o 

nível de current BPAQ (< impacto vs. > impacto). 

 

3.2. Selecção da amostra 

A amostra deste estudo foi constituída por 134 indivíduos, dos quais 69 

indivíduos realizavam habitualmente actividades físicas de impacto elevado (44 

masculinos e 25 femininos) e 65 apresentavam uma prática de actividade física de 

menor impacto (34 masculinos e 31 femininos) com idades compreendidas entre os 20 e 

os 30 anos de idade. A amostragem participou neste projecto financiado pela FCT 

(PTDC/DES/115607/2009), com o objectivo de analisar relações entre a carga mecânica 

(forças de impacto) e a mineralização do esqueleto, em que é necessário avaliar a 

composição corporal, e a actividade física de pessoas adultas jovens dos 20 aos 30 

anos de idade, a decorrer no Laboratório de Exercício e Saúde da Faculdade de 

Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa. A selecção da amostra para o 
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estudo foi efectuada através de contacto directo, correio electrónico e pelas redes 

sociais. Dos 143 indivíduos iniciais, 9 foram retirados da amostra visto não possuírem 

dados referentes ao BPAQ. 

Foram incluídos todos os participantes que possuíam resultados para as variáveis 

dependentes do estudo, isto é, as variáveis ósseas, de composição corporal, e de 

actividade física. Também foi critério de inclusão que os participantes não tivessem 

sofrido qualquer fractura a nível do fémur. Nenhum dos participantes tomava qualquer 

tipo de medicamento que pudesse influenciar a densidade óssea. 

 

3.3. Instrumentos e Procedimentos 

As imagens do fémur proximal para a determinação da DMO nas regiões de 

interesse do estudo foram obtidas através de DXA (Hologic Explorer, software version 

QRD for Windows V.12.4, Waltham, USA).  

Foram efectuados os seguintes procedimentos: 

 Leitura e obtenção do consentimento informado 

 Leitura e preenchimento do questionário BPAQ 

 Leitura e preenchimento do questionário sobre saúde óssea, medicação e 

consumo de cálcio a partir de produtos lácteos. 

 Avaliação da altura 

 Avaliação da massa corporal 

 Avaliação e análise do exame de corpo inteiro efectuada pela DXA 

 Avaliação e análise do exame ao fémur proximal efectuado pela DXA 

 

3.4. Reprodutibilidade da densidade mineral óssea 

Antes de efectuar quaisquer observações, procedeu-se ao treino do perito. 

Agilizaram-se procedimentos através da observação de 15 avaliações aleatórias. Através 

dessa observação foi possível realizar o calculo da fiabilidade intra-observador : 

(Σ(mod[V1-V2]/Vmean) x100%, de modo a verificar as percentagens de erro do perito na 

avaliação de imagens.(Hughes & Franks, 2005). Este calculo foi efectuado com 3 semanas 
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de intervalo entre as observações 

(2005), em que a percentagem de erro não deve ser superior aos 12%, sendo que a 

fiabilidade observada apresentou uma percentagem de erro na ordem dos 5,2%

 

3.5. Densidade m

A DMO foi obtida 

Foi realizado um exame de corpo inteiro assim como um 

Ambos os exames foram realizados de acordo com o manual de utilização e realiz

pelo mesmo técnico. No que respeita 

foram efectuadas de acordo com os 

novas zonas de análise, os procedimentos foram previamente definidos e analisados d

modo padrão. 

As imagens do fémur proximal para a determinação da 

estudo foram obtidas através de absorciometria de raio

Explorer; Hologic, Waltham, EUA). 

de três regiões de interesse, nomeadamente o trocânter, o colo do fémur e o inter

trocânter (figura 1). 

 

Figura 1 - Regiões de interesse usuais para análise do fémur proximal através 
de DXA.-1, colo do fémur; 2, trocânter; 3, 
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de intervalo entre as observações , e foi de encontro ao recomendados por Hughes e Franks, 

(2005), em que a percentagem de erro não deve ser superior aos 12%, sendo que a 

fiabilidade observada apresentou uma percentagem de erro na ordem dos 5,2%

Densidade mineral óssea 

A DMO foi obtida através de DXA (QRD Explorer; Hologic, Waltham, EUA). 

de corpo inteiro assim como um exame do fémur proximal. 

foram realizados de acordo com o manual de utilização e realiz

pelo mesmo técnico. No que respeita às análises tradicionais do fémur proximal estas 

foram efectuadas de acordo com os procedimentos standards do manual. Em relação 

novas zonas de análise, os procedimentos foram previamente definidos e analisados d

As imagens do fémur proximal para a determinação da DMO nas zonas alvo de 

estudo foram obtidas através de absorciometria de raio-x de dupla energia DXA (QRD 

Explorer; Hologic, Waltham, EUA). A avaliação do fémur proximal resulta da análise 

e três regiões de interesse, nomeadamente o trocânter, o colo do fémur e o inter

 

Regiões de interesse usuais para análise do fémur proximal através 
1, colo do fémur; 2, trocânter; 3, inter-trocânter 
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, e foi de encontro ao recomendados por Hughes e Franks, 

(2005), em que a percentagem de erro não deve ser superior aos 12%, sendo que a 

fiabilidade observada apresentou uma percentagem de erro na ordem dos 5,2%.  

DXA (QRD Explorer; Hologic, Waltham, EUA). 

do fémur proximal. 

foram realizados de acordo com o manual de utilização e realizados 

análises tradicionais do fémur proximal estas 

do manual. Em relação às 

novas zonas de análise, os procedimentos foram previamente definidos e analisados de 

nas zonas alvo de 

x de dupla energia DXA (QRD 

A avaliação do fémur proximal resulta da análise 

e três regiões de interesse, nomeadamente o trocânter, o colo do fémur e o inter-

Regiões de interesse usuais para análise do fémur proximal através 
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A delimitação das regiões de interesse definidas por Li et al. (2009b) para 

avaliação da DMO está ilustrada na figura 2. 

 

 

Figura 2 - Regiões de interesse identificadas como críticas de fractura e 
definidas por Li et al. (2009b) do fémur proximal através de DXA. - A, região 
cabeça do fémur; B, região superolateral do colo do fémur; C, região 
intertrocantérica 

 

Foram utilizados os seguintes procedimentos para a delimitação destas regiões: 

3.5.1 Região da cabeça do fémur 

1. Diminuiu-se a largura do bordo medial da caixa até este coincidir com a 

linha do eixo do colo do fémur. 

2. Diminuiu-se a largura do bordo lateral da caixa para 15 (1,5 cm). 

3. Deslocou-se a caixa de 15-15 (1,5x1,5 cm) para o limite superior da 

cabeça do fémur, no lado lateral adjacente ao eixo do colo do fémur. 

3.5.2 Região superolateral 

1. Deslocou-se a caixa padrão do colo do fémur até o bordo superior da 

caixa coincidir com o limite inferior da cabeça do fémur. 

2. Diminuiu-se a largura do bordo medial da caixa até este coincidir com a 

linha do eixo do colo do fémur. 

3. Diminuiu-se a largura do bordo lateral da caixa para 15 (1,5 cm). 
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3.5.3 Região intertrocantérica. 

1. Deslocou-se a caixa padrão do colo do fémur até o bordo superior da 

caixa coincidir com o limite inferior do colo do fémur. 

2. Diminuiu-se a largura do bordo lateral da caixa até este coincidir com a 

linha do eixo do colo do fémur. 

3. Diminuiu-se a largura do bordo medial da caixa para 15 (1,5 cm) 

4. Determinou-se a distância entre o bordo inferior do colo do fémur e o 

limite inferior do eixo do colo do fémur, através da contagem do número de linhas. 

5. Deslocou-se a caixa de 15-15 (1,5x1,5 cm) para a metade da distância 

determinada anteriormente, no lado medial adjacente ao eixo do colo do fémur. 

 

3.7. Composição Corporal e Estatura 

Os dados para a obtenção da composição corporal foram obtidos através de um 

exame de corpo inteiro realizado por DXA. Através dos dados foi possível obter a 

massa gorda, massa magra, mineral ósseo. 

No que se refere à altura cada sujeito foi medido de pé, descalço, na posição 

vertical, utilizando para o efeito um estadiómetro (Seca 770, Hamburg, Germany) e, 

utilizando o plano de Frankfurt . O peso corporal foi obtido através da balança 

electrónica (seca Alpha modelo 770, Hamburg, Germany). O IMC foi calculado a partir 

da razão peso/altura (kg/m2). Os participantes estavam em jejum há pelo menos 4 horas. 

 

3.8. Avaliação da Actividade Física e Exposição à Carga 

Mecânica 

Actividade física passada e exposição à carga mecânica 

A história da participação desportiva foi avaliada através do questionário BPAQ. 

Este questionário, adaptado do “Bone Loading History Questionnaire” (Dolan et al, 

2006) foi preenchido pelo indivíduo, para que a informação disponibilizada 

correspondesse o mais possível à realidade. Os dados obtidos através do questionário 

permitiram identificar a prática desportiva a partir do 1 ano de idade (tipo de actividade, 
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número total de anos praticados, frequência anual e frequência mensal/semanal) da 

amostra. 

Foi utilizado uma base de dados em Excel (Microsoft Excel Office 2007) de 

forma a calcular para cada indivíduo, no local ósseo considerado o valor do current 

BPAQ e do past BPAQ calculando depois o total BPAQ. 

Para o cálculo do valor de carga mecânica procedeu-se do seguinte modo: 

1. Selecção da carga mecânica induzida por cada modalidade desportiva (tabela 
2) (Weeks & Beck, 2008). 

2. Selecção e preenchimento da fórmula de cálculo de acordo com os dados do 
inquérito de prática desportiva (numero de vezes/semana) e anos de prática 
desportiva. 

3. Cálculo do total BPAQ, após estimação do current BPAQ e do past BPAQ.  

 

Tabela 2 - Actividades físicas, estímulos de carga efectiva observados na 
plataforma de impacto para cada modalidade observada (Weeks & Beck, 2008) 

Actividade Pico FRS  Cad ECE Actividade Pico FRS Cad ECE 

Natação* 0,7 2,5 0,07 Cross-country 2,9 56,2 6,52 
Remo* 1,0 3,0 0,12 Corfebol 2,9 56,2 6,52 

Ciclismo* 0,8 5,0 0,16 Ténis 4,7 41,7 7,84 
Mergulho  1,0 7,0 0,28 Lacrosse 3,5 67,3 9,42 
Apneia* 1,0 7,1 0,28 Raquetes 2,6 117,4 12,21 

Step 1,1 7,1 0,31 Squash 2,6 117,4 12,21 
Windsurf* 1,1 7,1 0,31 Kung Fu* 4,7 67,3 12,65 

Golf 1,2 8,4 0,40 Basquetebol 4,7 67,3 12,65 
Caminhar 1,2 8,4 0,40 Saltar corda 4,7 67,3 12,65 
Lanç. peso 1,2 8,4 0,40 T-ball 2,9 117,4 13,62 
Trei Resis* 1,8 7,1 0,51 Basebol 2,9 117,4 13,62 

Sky gelo 1,2 15,0 0,72 Softball 2,9 117,4 13,62 
Sky aquático 1,2 15,0 0,72 Flag football 2,9 117,4 13,62 
Patins linha* 1,2 20,0 0,96 Rugby  2,9 117,4 13,62 

Skate 1,2 20,0 0,96 Futebol 2,9 117,4 13,62 

Hoquei gelo* 1,2 35,0 1,68 Touch Football 2,9 117,4 13,62 
Hipismo* 1,5 50,0 3,00 Badminton 4,7 117,4 22,07 

Judo 2,1 56,2 4,72 Aust. Rules 4,7 122,6 23,05 
Cricket 2,6 46,9 4,88 Ballet 4,7 136,4 25,64 

Corrida/jogg. 2,6 46,9 4,88 Patinag gelo* 4,8 136,4 26,19 
Atlétismo 2,6 46,9 4,88 Voleibol 5,5 142,6 31,37 

Triatlo 2,6 46,9 4,88 Aerobica 5,5 250,0 55,00 
Jogo Disco 2,6 46,9 4,88 Cheerleaders 5,5 250,0 55,00 
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Dança 2,7 49,3 5,32 Ginastica* 10,0 250,0 100,00 
*Indica as modalidades desportivas que não puderam ser mensuráveis através da 

plataforma, sendo por isso atribuídos valores de modalidades semelhantes. Pico FRS, 

pico de força de reacção no solo; ECE, estimulo de carga efectiva; Cad, cadência.  

 
Fórmulas de cálculo do BPAQ: 

 Current BPAQ (cBPAQ) algoritmo:  
Current BPAQ = [R + 0.2R(N-1)] x A  
R = Estimulo efectivo de carga (EES) (derivado do teste de reacção no solo)  
N = Frequência de participação (Semana)  
A = Idade como factor  
(Factor idade: <10 anos = 1,2; 10-15 anos = 1,5; 15-35 anos = 1,1; >35 anos = 1,0)  
 

 Past BPAQ (pBPAQ) algoritmo:  
Past BPAQ = R x Y x A  
R = Estimulo efectivo de carga (EES) (derivado do teste de reacção ao solo)  
Y = Anos de participação  
A = Idade como factor 
(Factor Idade: <15 anos = 0,25; >15 anos 0,10)  

Tabela 3 - Exemplo para um homem de 28 anos com passado desportivo. 

Exemplo 
Natação 
(anos) 

Baixa intensidade 

Futebol 
(anos) 

Media intensidade 

Ginástica 
(anos) 

Alta intensidade 

Past BPAQ 
(resultado) 

1 3 3 3 34.11 
2 0 3 3 34.09 

3 3 3 0 4.11 
4 3 0 3 30.02 
5 9 0 0 0.06 
6 0 9 0 12.26 
7 0 0 9 30.00 

BPAQ – Bone Specific Activity Questionnaire 

O total BPAQ foi obtido através da soma do current BPAQ e past BPAQ 

referentes à prática de uma ou mais modalidades desportivas. O valor do past BPAQ 

obteve-se pela razão do estímulo de carga efectiva (ECE), anos de prática e o factor da 

idade.  

 

3.9. Análise Estatística 

Para a análise estatística utilizou-se o software Statistical Package for the Social 

Sciences (spss), versão IBM 21.0.  
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A descrição e caracterização da amostra foi efectuada através da média e do 

desvio padrão no caso de variáveis não ósseas através da média e o erro padrão de 

estimação para as variáveis ósseas.  

As comparações de variáveis não ósseas entre os grupos de acordo com o género 

(masculino vs. Feminino) e a condição (< impacto vs. > impacto) foi realizada através 

da análise da variância (one-way ANOVA) e de comparações múltiplas através do post 

hoc de Bonferroni. A comparação de variáveis ósseas entre os grupos foi efectuada 

através da análise da covariância e de comparações simples, corrigindo numa primeira 

fase para a altura corporal e numa segunda fase para a altura corporal e para a massa 

magra total. As correcções efectuadas para a altura corporal e altura corporal/massa 

magra total são efectuadas para minimizar as diferenças de DMO referentes a diferenças 

percentuais do IMC. 

Para todas as análises estabeleceu-se um nível de significância de p<0,05. 

Para o cálculo das diferenças percentuais dentro de cada grupo no que se refere 

às variáveis ósseas efectuou-se o seguinte cálculo: 

[(média grupo >impacto - média grupo < impacto)/ média grupo < impacto)] x 

100 
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Capitulo 4 – Apresentação dos Resultados 

Este estudo teve como finalidade comparar os efeitos da actividade física 

habitual na DMO de diversas regiões de interesse do fémur proximal de jovens adultos, 

nomeadamente entre as regiões de interesse definidas pela DXA (regiões 

estandardizadas) e as regiões sugeridas por Li et al. (2009b) e identificadas por estes 

autores como sendo mais sensíveis à predição da fractura óssea. 

Neste capítulo apresentam-se as tabelas que sintetizam os resultados observados. 

Inicialmente é efectuada a caracterização da amostra para a idade, composição 

corporal e historial da actividade física (BPAQ). 

Seguidamente são apresentados os resultados das variáveis ósseas a nível do 

fémur proximal ajustados para a altura corporal e adicionalmente para a massa magra 

total. 

 

4.1. Caracterização da Amostra 

Na tabela 4 serão apresentados os valores da média e desvio padrão referentes à 

composição corporal, idade e valores do questionário BPAQ (tabela 5), analisando as 

diferenças entre os quatro grupos. Não foram observadas diferenças relativamente à 

idade cronológica entre os grupos 

Os homens que realizam actividade física de maior impacto apresentaram 

valores mais elevados de altura corporal, de IMC e de massa magra e valores inferiores 

de percentagem de massa gorda do que os homens do grupo de menor impacto. Não 

foram observadas diferenças nestas variáveis entre as mulheres do grupo de maior e de 

menor impacto. Os homens de ambos os grupos apresentaram valores mais elevados do 

que as mulheres dos respectivos grupos relativamente ao peso e altura corporal e massa 

magra total. Enquanto as mulheres apresentaram valores mais elevados de percentagem 

de massa gorda. Os homens do grupo de maior impacto demonstraram valores de IMC 

mais elevados do que as mulheres do respectivo grupo. O mesmo não se verificou entre 

os géneros no grupo de menor impacto. 
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Tabela 4 - Caracterização da amostra: idade e composição corporal. 

  <Impacto N > Impacto N P-Values 

Idade (anos) 
     

Mulheres 24,0±3,6 31 23,0±3,6 25 1,000 

Homens 24,0±3,1 34 22,1±4,8 44 0,174 

P-value M vs H 1,000 
 

1,000 
  

Peso (Kg) 
     

Mulheres 58,3±8,4 31 62,2±9,7 25 1,000 

Homens 70,4±8,2 34 77,0±14,7 44 0,058 

P-value M vs H <0,001 
 

<0,001 
  

Altura (cm) 
     

Mulheres 162,2±5,3 31 165,4±6,6 25 0,328 

Homens 174,1±6,6 34 177,9±5,9 44 0,046 

P-value M vs H <0,001 
 

<0,001 
  

IMC (Kg/m²) 
     

Mulheres 22,2±3,3 31 22,6±2,6 25 1,000 

Homens 23,2±2,5 34 24,3±4,0 44 <0,001 

P-value M vs H 0,460 
 

<0,001 
  

Massa gorda 
total (Kg)       
Mulheres 16,2±6,0 31 15,9±5,7 25 1,000 

Homens 12,3±6,4 34 10,7±6,0 44 1,000 

P-value M vs H 0,060 
 

0,005 
  

Massa gorda (%)  
     

Mulheres 27,4±6,6 31 25,3±6,2 25 1,000 

Homens 17,2±6,9 34 13,4±4,5 44 0,038 

P-value M vs H <0,001 
 

<0,001 
  

Massa magra 
(Kg)       
Mulheres 39,8±4,9 31 43,5±6,0 25 0,317 

Homens 55,1±6,3 34 66,4±9,1 44 <0,001 

P-value M vs H <0,001 
 

<0,001 
  

IMC, Índice de massa corporal 

 

Relativamente à actividade física, não foram observadas diferenças entre os 

grupos de maior e de menor impacto na actividade desportiva considerando o período 

total (Total – BPAQ) ou o período de tempo até 12 meses anteriores à data da avaliação 

(Past – BPAQ) (tabela 2). O Current – BPAQ mostrou diferenças significativas entre o 

grupo de maior e de menor impacto, (p= <0,001), para ambos os géneros. 
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Tabela 5 - Caracterização da amostra: actividade física. 

  <Impacto N > Impacto N P-Values 

Current - BPAQ 
     

Mulheres 0,1±0,3 31 19,9±10,9 25 <0,001 

Homens 0,7±1,9 34 17,8±7,9 44 <0,001 

P-value M vs H 1,000 
 

0,158 
  

Past - BPAQ 
     

Mulheres 27,7±47,8 31 31,5±35,6 25 1,000 

Homens 29,6±76,5 34 23,0±15,7 44 1,000 

P-value M vs H 1,000 
 

1,000 
  

Total - BPAQ 
     

Mulheres 13,9±24,0 31 25,7±18,8 25 0,481 

Homens 15,2±38,1 34 20,4±10,1 44 1,000 

P-value M vs H 1,000 
 

1,000 
  

 

 

Na tabela 6 observam-se comparações entre as regiões ósseas de interesse 

ajustadas para a altura nos diferentes grupos. Observam-se diferenças na DMO entre os 

grupos de maior e menor impacto em todas as regiões do fémur proximal com os grupos 

de alto impacto a revelarem maiores DMO´s do que os grupos de baixo impacto, à 

excepção da cabeça do fémur, já que esta não apresenta diferenças entre as mulheres. 

Nos grupos de maior impacto os homens apresentam valores superiores às mulheres à 

excepção da cabeça do fémur. Observou-se que não existem diferenças de DMO nas 

regiões do fémur proximal entre homens e mulheres com actividade física de baixo 

impacto.  
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Tabela 6 - Comparação da densidade mineral óssea (DMO, g/cm²) nas 
diversas regiões de interesse do fémur proximal de acordo com o género, e o impacto 
da actividade física realizada nos últimos 12 meses, ajustada para altura. 

  <Impacto N > Impacto N P-Values Dif. (%) 

Zonas tradicionais       

Trocânter  
      

Mulheres 0,743±0,027 31 0,835±0,026 25 0,007 12,4 
Homens 0,780±0,022 34 0,994±0,022 44 <0,001 27,4 
P-value M vs H 0,321 

 
<0,001 

   
Inter- trocânter  

      
Mulheres 1,144±0,033 31 1,246±0,033 25 0,015 8,9 
Homens 1,212±0,027 34 1,455±0,027 44 <0,001 20,1 
P-value M vs H 0,140 

 
<0,001 

   
Colo Fémur  

      
Mulheres 0,903±0,033 31 0,992±0,033 25 0,033 9,9 
Homens 0,928±0,027 34 1,167±0,027 44 <0,001 25,8 
P-value M vs H 0,585   <0,001       

       

Zonas de risco definidas por Li et al.   

Região cabeça fémur  
      

Mulheres 2,015±0,070 31 2,151±0,068 25 0,359 6,7 
Homens 1,862±0,056 34 2,094±0,057 44 <0,001 12,5 
P-value M vs H 0,113 

 
0,562 

   
Região superolateral  

      
Mulheres 0,938±0,049 31 1,062±0,040 25 0,042 13,2 
Homens 1,030±0,039 34 1,281±0,048 44 <0,001 24,4 
P-value M vs H 0,168 

 
0,002 

   
Região intertroca.  

      
Mulheres 0,879±0,044 31 1,021±0,044 25 0,011 16,2 

Homens 0,969±0,036 34 1,251±0,037 44 <0,001 29,1 

P-value M vs H 0,142 
 

<0,001 
   

BMD ajustada à altura 

Na tabela 7 observam-se as comparações entre as regiões ósseas de interesse 

ajustadas para a altura e massa magra nos diferentes grupos. Verificou-se que existem 

diferenças na DMO entre os grupos de maior e de menor impacto em todas as regiões 

do fémur proximal com os grupos de maior impacto a demonstrarem valores mais 

elevados, à excepção do colo do fémur, da cabeça do fémur e da região superolateral do 

colo do fémur em que não foram observadas diferenças entre as mulheres dos grupos de 

maior e menor impacto. Não foram observadas diferenças entre homens e mulheres em 

cada um dos grupos de impacto à excepção do trocânter no grupo de maior impacto em 

que os homens apresentam valores mais elevados do que as mulheres (p=0,036). 
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Quando as comparações da DMO de acordo com o grupo e o género são ajustadas 

adicionalmente para a massa magra, as diferenças entre os grupos diminuem e deixam 

de ser observáveis as diferenças de DMO no colo do fémur (integral e superolateral) 

entre os grupos de mulheres de alto e baixo impacto. As diferenças de DMO entre 

homens e mulheres no grupo de alto impacto deixam de existir, à excepção do trocânter 

e passa a verificar-se uma diferença na DMO da cabeça do fémur entre homens e 

mulheres no grupo de baixo impacto.  

Tabela 7 - Comparação da densidade mineral óssea (DMO, g/cm²) nas 
diversas regiões de interesse do fémur proximal de acordo com o género, e o impacto 
da actividade física realizada nos últimos 12 meses, ajustada para altura e massa 
magra. 

  <Impacto N > Impacto N P-Values Dif. (%) 

Zonas tradicionais       

Trocânter  
      

Mulheres 0,785±0,028 31 0,867±0,026 25 0,011 10,4 
Homens 0,772±0,021 34 0,952±0,023 44 <0,001 23,3 
P-value M vs H 0,724 

 
0,036 

   
Inter- trocânter  

      
Mulheres 1,215±0,032 31 1,299±0,031 25 0,025 6,9 
Homens 1,199±0,024 34 1,384±0,027 44 <0,001 15,4 
P-value M vs H 0,717 

 
0,071 

   
Colo Fémur  

      
Mulheres 0,964±0,033 31 1,038±0,032 25 0,055 7,7 
Homens 0,917±0,025 34 1,106±0,028 44 <0,001 20,6 
P-value M vs H 0,299 

 
0,163 

   
       

Zonas de risco definidas por Li et al.    

Região cabeça fémur  
      

Mulheres 2,147±0,069 31 2,194±0,066 25 0,555 2,2 
Homens 1,838±0,052 34 2,020±0,059 44 0,013 9,9 
P-value M vs H 0,001 

 
0,087 

   
Região superolateral  

      
Mulheres 1,010±0,050 31 1,117±0,048 25 0,068 10,6 
Homens 1,017±0,038 34 1,209±0,043 44 <0,001 18,9 
P-value M vs H 0,916 

 
0,210 

   
Região intertroca  

      
Mulheres 0,946±0,046 31 1,072±0,044 25 0,018 13,3 
Homens 0,957±0,034 34 1,185±0,039 44 <0,001 23,8 

P-value M vs H 0,850 
 

0,092 
   

BMD ajustada à altura e massa magra 
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As diferenças de DMO entre os grupos de maior e de menor impacto estão 

expressas nas figuras 3 e 4, tendo como referência a DMO dos grupos de menor 

impacto. Observou-se que no grupo de maior impacto, os homens revelam maiores 

diferenças de DMO (10% 

aos respectivos grupos de menor impacto. Observou

proximal que demonstram maiores diferenças entre os grupos de maior e de menor 

impacto foram as regiões Intertrocantérica

et al., 2009b), o trocânter (região tradicional) em ambos os géneros, a região 

superolateral (região critica de fractura identificada por Li et al., 2009

a região colo do fémur (região critica de frac

homens. 

 

 

Figura 3 - Diferenças percentuais nas diferentes regiões de interesse do fémur 
proximal; R1,Trocanter: R2, Inter
fémur: R5, Região superolateral do
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erenças de DMO entre os grupos de maior e de menor impacto estão 

expressas nas figuras 3 e 4, tendo como referência a DMO dos grupos de menor 

se que no grupo de maior impacto, os homens revelam maiores 

diferenças de DMO (10% - 29%) do que as mulheres (7% - 16%), comparativamente 

aos respectivos grupos de menor impacto. Observou-se ainda que as regiões do fémur 

proximal que demonstram maiores diferenças entre os grupos de maior e de menor 

Intertrocantérica (região critica de fractura identificada por Li 

), o trocânter (região tradicional) em ambos os géneros, a região 

superolateral (região critica de fractura identificada por Li et al., 2009b

a região colo do fémur (região critica de fractura identificada por Li et al., 2009

Diferenças percentuais nas diferentes regiões de interesse do fémur 
proximal; R1,Trocanter: R2, Inter-trocânter: R3 Colo do fémur: R4, Cabeça do 

superolateral do colo do fémur: R6, Região Inter

R2 R3 R4 R5

Mulheres

Ajustado Altura Ajustado Altura e MM

Criticas de Fractura do Fémur Proximal 

30 

erenças de DMO entre os grupos de maior e de menor impacto estão 

expressas nas figuras 3 e 4, tendo como referência a DMO dos grupos de menor 

se que no grupo de maior impacto, os homens revelam maiores 

16%), comparativamente 

se ainda que as regiões do fémur 

proximal que demonstram maiores diferenças entre os grupos de maior e de menor 

ritica de fractura identificada por Li 

), o trocânter (região tradicional) em ambos os géneros, a região 

b) nas mulheres e 

tura identificada por Li et al., 2009b) nos 
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Figura 4 - Diferenças percentuais nas diferentes regiões de interesse do fémur 
proximal; R1,Trocanter: R2, Inter
fémur: R5, Região superolateral do colo do fémur: R6, Região 

Capitulo 5 - Discussão

O objectivo da presente investigação foi comparar os efeitos da actividade física 

habitual na DMO de diversas regiões de interesse do fémur proximal de jovens

nomeadamente entre as regiões de interesse definidas pela DXA (regiões 

estandardizadas) e as regiões sugeridas por Li et al. (2009

autores como sendo mais sensíveis à predição da fractura óssea.

Li et al. (2009b), iden

zonas críticas de fractura. A avaliação ef

comparadas com o grupo de controlo, mostrou ser um procedimento sensível para a 

descriminação do risco de fractura óss

conclui que a DMO observada nas zonas críticas é um melhor preditor d

ósseas quando comparadas

interesse associadas à maior sensibilidade da fragi

a região supra lateral do colo do fémur e a região 

investigação verificou-se que as zonas definidas por Li et al. (2009

cabeça do fémur revelaram ser mais sensíveis à 

impacto particularmente a região 

fémur, comparativamente à região 

usualmente estandardizadas pela DXA. 
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Discussão 

O objectivo da presente investigação foi comparar os efeitos da actividade física 

habitual na DMO de diversas regiões de interesse do fémur proximal de jovens

nomeadamente entre as regiões de interesse definidas pela DXA (regiões 

estandardizadas) e as regiões sugeridas por Li et al. (2009b) e identificadas por estes 

autores como sendo mais sensíveis à predição da fractura óssea. 

), identificaram zonas no fémur proximal, que estão associadas a 

zonas críticas de fractura. A avaliação efectuada nessas zonas críticas, 

comparadas com o grupo de controlo, mostrou ser um procedimento sensível para a 

descriminação do risco de fractura óssea. Este estudo efectuado em mulheres idosas, 

conclui que a DMO observada nas zonas críticas é um melhor preditor d

quando comparadas com as zonas de análise “tradicional”. As regiões de 

interesse associadas à maior sensibilidade da fragilidade óssea foram a cabeça do fémur, 

a região supra lateral do colo do fémur e a região Intertrocantérica. 

se que as zonas definidas por Li et al. (2009b), à excepção da 

revelaram ser mais sensíveis à prática de actividade física de maior 

impacto particularmente a região Intertrocantérica e a região superolateral do colo do 

fémur, comparativamente à região Intertrocantérica e à região do colo do fémur 

usualmente estandardizadas pela DXA.  
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intertrocantérica 

O objectivo da presente investigação foi comparar os efeitos da actividade física 

habitual na DMO de diversas regiões de interesse do fémur proximal de jovens adultos, 

nomeadamente entre as regiões de interesse definidas pela DXA (regiões 

) e identificadas por estes 

tificaram zonas no fémur proximal, que estão associadas a 

ectuada nessas zonas críticas, quando 

comparadas com o grupo de controlo, mostrou ser um procedimento sensível para a 

ea. Este estudo efectuado em mulheres idosas, 

conclui que a DMO observada nas zonas críticas é um melhor preditor de fracturas 

com as zonas de análise “tradicional”. As regiões de 

lidade óssea foram a cabeça do fémur, 

. Com a presente 

), à excepção da 

prática de actividade física de maior 

e a região superolateral do colo do 

e à região do colo do fémur 
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Observou-se que os praticantes de actividades físicas de maior impacto 

apresentam valores de massa magra mais elevados que os indivíduos de actividades 

físicas de impacto reduzido, assim como níveis mais elevados de DMO a nível do fémur 

proximal em todas as zonas observadas. Contudo ao observarmos as relações entre 

DMO, massa magra e altura verificamos que os praticantes de actividades físicas de 

maior impacto possuem valores absolutos superiores de DMO nas seis zonas 

observadas, apesar de nem sempre essas diferenças serem significativas. 

Verificou-se, em termos percentuais, que a região Intertrocantérica é a que 

melhor descrimina as diferenças entre os participantes com maior impacto na actividade 

física dos últimos 12 meses comparativamente aos de menor impacto. De um modo 

geral o género masculino apresentou valores superiores de DMO em todas as regiões 

observadas em relação ao género feminino, essas diferenças foram também de maior 

magnitude nos homens no que se refere à actividade física de alto impacto. 

As regiões Intertrocantérica e do trocânter em ambos os géneros revelaram ser 

regiões de interesse para avaliação dos efeitos da actividade física com impacto. 

Também foi observado que nas mulheres os efeitos da actividade física de maior 

impacto é mais marcante nas regiões superolateral do colo do fémur do que no colo do 

fémur integral. 

Capitulo 6 - Conclusões e Recomendações 

Uma vez que o rastreio e diagnóstico da osteoporose são baseados na avaliação 

da DMO, o objectivo do presente estudo foi descrever a DMO de novas regiões que 

possam discriminar melhor as adaptações ósseas de pessoas submetidas a diferentes 

cargas mecânicas. De salientar, todavia, que a densitometria não consegue de forma 

isolada identificar com 100% de sensibilidade sujeitos em risco de fractura óssea. A 

OMS (Leslie, Lix, Johansoon, Oden, McCloskey, & Kanis, 2011) concebeu o FRAX 

que visa a integração de outros factores de risco, como a história de fracturas, o género, 

a idade, o consumo de álcool e de tabaco, para a quantificação do risco de fractura. Esse 

risco de fractura deve ser tido em conta quando da avaliação do paciente, sendo 

logicamente a avaliação densitométrica um parâmetro fundamental no conjunto de 

factores que completam o diagnóstico do individuo torna-se essencial que a 

sensibilidade de tal avaliação seja melhorada. 
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Do presente estudo conclui-se que os efeitos da carga mecânica na DMO são 

mais marcantes nos homens do que na mulheres e que a região Intertrocantérica e 

superolateral do fémur identificadas por Li et al. (2009b) parecem ser mais sensíveis às 

variações da carga mecânica do que as regiões tradicionais, sobretudo nas mulheres.  
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Faculdade de Motricidade Humana 

Informações Sociodemográficas 
 

Nome:                                                          Idade:           Data de 
Nascimento: 

Género: Feminino      Masculino       Braço dominante: Direito    Esquerdo   

Morada:          Telefone: 
Correio electrónico:__________________________________ 

Ocupação:           Instituição (se FMH indicar curso e ano):    

Doenças Crónicas e Medicação 

Alguma vez tomou algum medicamento mais de 6 meses? Que outros medicamentos 
toma actualmente? (indicar para que doença o medicamento foi prescrito) 

Doença Medicamento Ano de início N.º de anos 

    

    

    

    

Observações:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Ciclo Reprodutivo 

Idade da menarca:_____ Períodos menstruais regulares? Sim Não 

Duração do ciclo menstrual (do 1º dia da menstruação até ao 1º dia da menstruação 
seguinte): até 35 dias_____  mais do que 35 dias_______ Uso de contraceptivos orais? Sim
 Não Ano de início:_____ nº de anos:____ 

Ocorrência de Lesões 

Alguma vez sofreu uma fractura óssea? Especificar o local ósseo ou região corporal, a 
idade da ocorrência e em que situação.  

 Região do corpo Idade na ocorrência Situação de ocorrência 

Fracturas ósseas    

Observações: 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

  



 

 
 

Consumo de cálcio (lacticínios) 

Produto Nº porções/dia mg de Ca/porção mg de cálcio 

Leite (250 ml)  X 300  

Iogurte (125 g)  X 160  

Queijo (30g)  X 200  

Consumo de cálcio de fontes não lácteas 250 

TOTAL  

 

Prática Desportiva 

Registe todos os desportos ou outras actividades físicas praticadas regularmente. 
Assinale com um “x” as idades em que os desportos/actividades foram praticadas. 

 Idade (anos) 
 

Atividades 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                
                
                
                
                
                
                

 

 Idade (anos) 

Atividades 16 17 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

Registe todos os desportos ou actividades físicas (seja o mais específico possível) que praticou 
de modo regular e estruturado durante os últimos 12 meses e indique a frequência média (sessões por 
semana) 

Atividade1:___________________________________Frequencia (por semana):________________ 

Atividade2:___________________________________Frequencia (por semana):________________ 

Atividade3:___________________________________Frequencia (por semana):________________ 

Atividade4:___________________________________Frequencia (por semana):________________ 

Atividade5:___________________________________Frequencia (por semana):________________ 

Atividade6:___________________________________Frequencia (por semana):________________ 

Observações: Nível Técnico máximo alcançado: 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________  


