
Alimentação e 
Saúde Óssea  

Saúde óssea e estilo de vida Alimentos ricos em Vitamina K2 

Alimentos ricos em Proteína 

O consumo moderado de proteína está associ-

ado a melhor saúde óssea e  contribui para a 

conservação da massa muscular. 

Alimentos ricos em Vitamina C 

A vitamina C, o ferro e o cobre são importan-

tes para a formação de proteínas de colagénio, 

que dão flexibilidade e resistência ao osso. 

Pode encontrar bastante vitamina C em fru-

tos e vegetais crus. 

VITAMINA D

O exercício físico, ao 

exercer pressão sobre o 

tecido ósseo, estimula a 

sua remodelação. Contri-

bui também para o forta-

lecimento muscular e di-

minuição do risco de que-

das. 

A hormona melatonina, 

produzida durante o so-

no, influencia o metabo-

lismo ósseo. Durma 7h-

8h de sono por noite. 

A vitamina D, produzi-

da através da exposi-

ção solar, é essencial 

para o metabolismo 

ósseo. 

A ioga, a meditação, 

o exercício físico e 

interações sociais 

positivas são estraté-

gias eficazes no com-

bate ao stress. 

Níveis elevados da hor-

mona cortisol produzi-

dos durante situações de 

stress crónico bloquei-

am a absorção de cálcio.  
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A osteoporose é uma doença que se caracteriza 

pela diminuição da densidade óssea e deteriora-

ção da microarquitectura do osso. 

Há vários fatores que podem contribuir para o 

desenvolvimento da osteoporose, como algumas 

doenças e medicamentos. 

Pessoas imobilizadas, idosos e mulheres na meno-

pausa estão em especial risco de sofrer fraturas, 

porque a remodelação óssea é menos eficaz e 

massa muscular diminui.  

Remodelação óssea osteoporose 

Alimentos ricos em cálcio 

Os ossos são constituídos por uma matriz de co-

lagénio e outras proteínas, e minerais como o 

cálcio, o fósforo e magnésio. 

A remodelação óssea é o processo pelo qual o 

tecido ósseo é construído e renovado. É regulado 

por vários fatores, alguns deles nutricionais. 

Há vários nutrientes importantes para o metabo-

lismo ósseo, como o cálcio, o magnésio, as vita-

minas  A,  D, C e K2, as proteínas e até os hidra-

tos de carbono, principalmente em mulheres. 

Mas mais importante do que nos focarmos em 

nutrientes, é fazermos uma alimentação varia-

da. 

A biodisponibilidade de cálcio é bastante variá-

vel: depende do tipo de alimentos e do nosso 

próprio metabolismo. 

Além dos laticínios como o leite, os iogurtes e o 

queijo, há outros alimentos com uma quantida-

de de cálcio significativa: 

Peixe enlatado 

com espinhas 

Vegetais de folha verde escura 

Figos, laranjas, amêndoas, sementes de sésamo 

Alimentos ricos em Magnésio 

Fava verde, ervilhas, feijão 

sementes 

Frutos oleaginosos 

Cereais integrais 

Espinafres, alcachofra, batata com casca, taro 

Alimentos ricos em vitamina A 


