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A importância da saúde dos ossos e dos
músculos para uma vida com mais movimento

4 5

1. INTRODUÇÃO

O esqueleto humano adulto é composto por 2 tipos de ossos. O osso cortical representa cerca de 80% da 
massa óssea total; é denso, sólido e circunda o espaço da medula óssea. O osso trabecular ou esponjoso 
é formado por uma rede de placas e hastes trabeculares, e se situa em todo o compartimento da medula 
óssea, compondo os 20% restantes. O osso é um tecido dinâmico que está envolvido em um processo 
constante de remodelação.1,2 A remodelação óssea é iniciada no nível celular pelos osteoclastos, 
que contêm enzimas que dissolvem a superfície óssea e conduzem o processo de reabsorção. Para 
compensar a quebra óssea, os osteoblastos iniciam a formação óssea secretando o osteoide, uma 
proteína da matriz óssea que é mineralizada para concluir o processo de formação óssea. Depois que a 
massa óssea máxima é atingida, aproximadamente aos 35 anos de idade, a densidade óssea começa a 
apresentar um declínio lento e constante que pode levar à osteopenia ou osteoporose.3

O envelhecimento saudável depende da habilidade de se manter o funcionamento adequado de 
múltiplos sistemas fisiológicos. Desses, o sistema musculoesquelético (SME) não apenas permite a 
deambulação humana, mas também serve como um importante local de armazenamento metabólico 
(ou seja, atua como um reservatório de cálcio no osso e glicose no músculo). No entanto, à medida 
que uma pessoa idosa atinge a sexta década de vida, há um declínio progressivo na densidade mineral 
óssea (DMO) (~ 1–1,5% por ano), na massa muscular (~ 1% por ano) e na força muscular (~ 2,5–3% ao 
ano), que predispõe ao aumento do risco de osteoporose e sarcopenia.4,5

A osteopenia e a osteoporose são caracterizadas pela diminuição da massa óssea, pelo rompimento 
da microarquitetura óssea com perda de trabéculas, e pela fragilidade do esqueleto, o que resulta em 
menor resistência óssea e maior risco de fratura.3

A osteopenia é definida como densidade óssea abaixo do normal e precursora da osteoporose. Durante 
o período osteopênico, a perda óssea geralmente progride de maneira insidiosa e despercebida, a 
menos que ocorra uma fratura.6

A osteoporose é uma doença na qual a perda de massa óssea leva ao enfraquecimento gradual do osso 
e a um risco aumentado de fraturas. A fragilidade óssea pode ocorrer porque o osso não atingiu força 
suficiente durante a sua formação, devido ao excesso de reabsorção que resulta em perda de massa ou 
à falha em substituir o osso perdido durante a renovação óssea. Afeta cerca de 200 milhões de pessoas 
em todo o mundo e representa um custo enorme para o sistema de saúde.7,8

Manter um bom estado físico é fundamental para a saúde dos idosos. Uma das mudanças físicas mais 
importantes que precisam enfrentar é a redução de sua massa muscular e da força, definida como 
sarcopenia. Na maioria dos pacientes idosos, o início da sarcopenia é multifatorial. Como em todos 
os tecidos do corpo, as proteínas musculares são submetidas a um processo constante de síntese e 
degradação. Em adultos saudáveis (com uma ingestão adequada de proteínas), esse processo está 
em equilíbrio, permitindo a manutenção de um balanço positivo de nitrogênio e massa muscular 
constante.9,10

Em idosos, um dos mecanismos patogênicos que levam à sarcopenia é a alteração no metabolismo 
das proteínas musculares. Os processos proteolíticos não são acompanhados por uma síntese proteica 
adequada no turnover fisiológico e as células musculares perdem progressivamente a sensibilidade ao 
estímulo anabólico induzido pelo aminoácido essencial leucina, proveniente da dieta, e pelo IGF-1 (fator 
de crescimento semelhante à insulina), manifestando a chamada “resistência anabólica”.11

No entanto, embora a sarcopenia tenha sido um tópico substancial na literatura científica, o conceito 
de osteossarcopenia, que foi introduzido pela primeira vez em 2009, até agora foi subinvestigado.12,13

A osteossarcopenia é definida como um subconjunto de idosos afetados por osteoporose e sarcopenia. 
É importante notar que a osteossarcopenia é uma síndrome única, definida pela combinação de 
baixa densidade óssea (osteopenia/osteoporose) e massa muscular, força e/ou capacidade funcional 
(sarcopenia).14

Dois estudos transversais subsequentes e um estudo longitudinal mostraram que a osteoporose 
aumenta fortemente o risco de sarcopenia e vice-versa.15-17 Um estudo recente entre 3.334 idosos 
demonstrou que indivíduos com sarcopenia provável e confirmada apresentavam menor densidade 
mineral óssea e arquitetura óssea em vários locais anatômicos. Existe, portanto, uma relação bidirecional 
entre osteoporose e sarcopenia, o que leva ao desenvolvimento de osteossarcopenia.18
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2. O PAPEL DOS NUTRIENTES NA MANUTENÇÃO 
DA SAÚDE ÓSSEA E MUSCULAR

A expectativa de vida aumentou na últimas décadas e o objetivo das sociedades modernas 
atualmente é viver bem, com maior qualidade de vida e autossuficiência na idade avançada. Fatores 
dietéticos podem afetar a perda da densidade óssea e da massa muscular esquelética relacionada 
à idade.19,20

O cálcio é essencial para a saúde óssea, mas outros minerais, como o magnésio, também têm um papel 
na perda da densidade óssea e massa muscular esquelética relacionada à idade.20

As proteínas da dieta desempenham um papel importante na manutenção da integridade 
musculoesquelética (MIM), assim como as vitaminas e minerais. A vitamina D, por exemplo, é 
fundamental para a síntese de proteínas e a função muscular.21-23

A suplementação de proteína com aminoácidos de cadeia ramificada (BCAAs) demonstrou estimular o 
anabolismo das proteínas musculares em idosos saudáveis, de maneira semelhante aos adultos mais 
jovens.24,25

Portanto, o desenvolvimento de estratégias nutricionais, suplementares (proteínas, vitaminas e 
minerais) e dietéticas adequadas parece ser essencial para promover a manutenção da integridade 
musculoesquelética.19

2.1. Vitamina D
A vitamina D é um secosteroide produzido endogenamente com uma estrutura molecular semelhante 
aos hormônios esteroides clássicos (por exemplo, estradiol, cortisol e aldosterona). Realiza funções 
biológicas essenciais por vias endócrinas e autócrinas. A vitamina D3 (colecalciferol) é produzida na 
pele pela exposição à radiação ultravioleta B, que converte o 7-desidrocolesterol em pré-vitamina D3, 
seguida de transformação induzida termicamente em vitamina D3 (colecalciferol). A vitamina D, oriunda 
da dieta ou produzida na pele, é metabolizada no fígado pela hidroxilase 25-D em 25-hidroxivitamina 
D [25(OH)D]. No sangue, a [25(OH)D] tem uma meia-vida aproximada de 3 semanas e é amplamente 

reconhecida como o indicador funcional do status de vitamina D de um indivíduo. No rim, é hidroxilada 
pela 1-alfa-hidroxilase para formar a 1,25-di-hidroxivitamina D [1,25 (OH) 2D3] ou calcitriol, a forma 
biologicamente ativa da vitamina D.26,27

A vitamina D é um nutriente essencial na saúde musculoesquelética. Nos adultos, a deficiência de 
vitamina D está associada a doenças ósseas, incluindo osteomalácia, osteopenia e osteoporose, e 
aumenta o risco de fraturas.28 No entanto, a saúde óssea não é a única dimensão fisiológica afetada 
pela vitamina D, uma vez que seu envolvimento foi evidenciado em doenças cardiovasculares, doenças 
autoimunes e prevenção de câncer29, entre outras. Há um interesse crescente nas implicações do status 
da vitamina D na função física de adultos idosos, dada a alta prevalência de deficiência dessa vitamina 
nessa população.30 A onipresença de receptores de vitamina D (VDR) em vários tecidos, incluindo 
músculos, é bem reconhecida.31 A partir da sua ligação aos VDRs, a vitamina D medeia os efeitos 
genômicos e não genômicos nas células musculares; promove a contratilidade muscular através do 
influxo de cálcio, a diferenciação de mioblastos e a sensibilidade à insulina dos músculos.32

Sua deficiência está associada à atrofia muscular, redução da força e potência muscular, equilíbrio 
prejudicado e consequente aumento do risco de quedas e fraturas recorrentes.5,33 Um estudo recente 
mostrou que a suplementação de cálcio e vitamina D reduziu significativamente o risco de quedas em 
várias populações.34

A análise prospectiva do LASA (Longitudinal Aging Study Amsterdam) mostrou que baixos níveis de 
[25(OH)D] são preditivos de um risco aumentado de quedas recorrentes em um ano , redução da massa 
e força muscular em três anos e admissão no lares de idosos em seis anos.35

MUIR e MONTERO-ODASSO (2011) realizaram uma metanálise de estudos em que pessoas com mais 
de 60 anos participaram de ensaios randomizados para avaliar o efeito da suplementação de vitamina 
D sem a prática de atividade física sobre a força muscular, a marcha e o equilíbrio. Os resultados da 
metanálise sugerem que a suplementação de vitamina D diariamente foi associada a melhora na força 
e no equilíbrio muscular.36
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A deficiência de magnésio também reduz os níveis de 1,25 (OH) 2D3. Estudos sugerem que a 
suplementação de vitamina D por si só pode não ser suficiente para reverter os defeitos na mineralização 
óssea e o magnésio é necessário para manter a homeostase óssea.37

2.2. Magnésio
O magnésio é o segundo mineral intracelular mais abundante no organismo após o potássio e é 
encontrado naturalmente na maioria dos alimentos integrais, como vegetais de folhas verdes, nozes e 
legumes. É essencial para centenas de processos celulares, incluindo a produção de energia, a síntese 
de DNA, RNA e proteínas, e controle do ciclo celular.38

Aproximadamente 60% do magnésio é encontrado no osso. Este mineral é essencial para a síntese 
orgânica da matriz óssea e para a função neurológica e muscular normais.39

A regulação do magnésio no organismo é semelhante à do cálcio, sendo ambos absorvidos pelo intestino 
delgado e grosso e armazenados no osso.40 O excesso de magnésio e o magnésio não absorvido 
pelo intestino são excretados pelos rins ou como resíduos sólidos. A absorção de magnésio não é 
proporcional à ingestão, mas reflete os níveis de magnésio intestinal - quando o magnésio intestinal 
está baixo, o transporte ativo aumenta a sua absorção no intestino.41 O nível de magnésio sérico, no 
entanto, depende principalmente de sua excreção na urina através dos rins. O magnésio sérico é filtrado 
através de glomérulos nos rins; 95% é reabsorvido imediatamente e de 3 a 5% é excretado na urina. 
Essa reabsorção e excreção podem ser alteradas em casos de deficiência ou excesso de magnésio.40

Em pacientes com osteoporose, há uma taxa mais alta de deficiência de magnésio naqueles com 
insuficiência de vitamina D em comparação com aqueles com níveis normais de vitamina D.42 Esses 
achados sugerem uma interação entre os níveis de vitamina D e magnésio, principalmente em idosos 
e com osteoporose, o que pode ter um grande impacto na saúde humana. O magnésio é necessário 
para ativar a vitamina D, porque a maioria das enzimas envolvidas no metabolismo e processamento da 
vitamina D exige magnésio.43

Na Figura 1 observam-se as possíveis interações entre o magnésio e a vitamina D. O magnésio é um 
cofator essencial para a síntese de vitamina D e a vitamina D ativada, por sua vez, pode aumentar a 
absorção intestinal de magnésio (adaptado de EREM at al., 2019).44

A ingestão insuficiente de magnésio resulta na liberação excessiva de cálcio do osso, o que exacerba 
ainda mais a fragilidade óssea e aumenta o risco de fraturas e quedas. A suplementação oral de 
magnésio contribui para o aumento da densidade mineral óssea em pacientes com osteoporose.40

2.3. Vitamina K
A relação da vitamina K e o metabolismo ósseo foi sugerida há muito tempo. Em 1960, BOUCKAERT e 
SAID relataram que a vitamina K melhorou a cicatrização de fraturas em coelhos.45
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A vitamina K é lipossolúvel e pode ser classificada em três formas: a vitamina K1 (filoquinona), K2 
(menaquinona) e K3 (menadiona). Entre elas, a vitamina K1 e K2 são compostos naturais, enquanto a 
vitamina K3 é artificial.46

Foi demonstrado que a vitamina K2 evita a perda óssea, reduz a incidência de fraturas vertebrais e 
aumenta modestamente a densidade óssea em uma coorte pós-menopáusica, principalmente por 
melhorar a microarquitetura óssea, além de preservar a qualidade óssea.47,48

A combinação de vitamina D3 (colecalciferol) com K2 aumentou a densidade óssea vertebral em 
mulheres na pós-menopausa.49,50

2.4. Cálcio
O cálcio tem sido amplamente reconhecido como o “nutriente ósseo”, porque quase 99% deste mineral 
no corpo humano adulto está contido nos ossos como hidroxiapatita.51

 
A diminuição na ingestão de cálcio, a diminuição na absorção do cálcio pelo envelhecimento, por doenças 
e por fatores no estilo de vida, ou a deficiência de vitamina D podem causar hiperparatireoidismo 
secundário, o que resulta em uma secreção aumentada do hormônio da paratireoide (PTH) e em 
níveis séricos elevados de cálcio. O hiperparatireoidismo secundário acelera a perda óssea, aumenta a 
fragilidade óssea e prejudica a função neuromuscular, o que aumenta o risco de quedas.52

A suplementação de cálcio e vitamina D em ensaios clínicos de indivíduos idosos pode diminuir a 
reabsorção óssea, aumentar a densidade óssea, diminuir fraturas e diminuir o risco de quedas.53

2.4.1. Citrato malato de cálcio
A absorção de cálcio depende da idade e da presença ou ausência de doenças intestinais. A taxa de 
absorção dos suplementos de cálcio é variável. Acredita-se que a solubilidade de uma fonte de cálcio 
aumente sua capacidade de absorção.53

Estudos confirmaram que o oxalato de cálcio é consistentemente o menos absorvível dentre uma 
lista e que a absorção do citrato malato de cálcio é superior à do carbonato de cálcio (42% e 22% 
respectivamente).54-56

DAWSON HUGHES olhou pela primeira vez para o uso de citrato malato de cálcio (CMC) em mulheres 
na menopausa e na pós-menopausa. O estudo incluiu 301 mulheres, divididas em menopausa precoce 
(até 6 anos desde o início) e menopausa tardia (mais de 6 anos desde o início). Nenhuma das mulheres 
no estudo tinha histórico anterior ou uso atual de terapia de reposição hormonal. Ambos os grupos 
receberam 500 mg de cálcio como carbonato ou como CMC, ou placebo por dois anos. Quando 
comparado ao placebo, o efeito do CMC em mulheres na menopausa tardia foi significativamente 
melhor que o do carbonato de cálcio. O grupo do citrato malato de cálcio teve uma redução de 60% na 
perda óssea espinhal, enquanto o grupo carbonato de cálcio teve uma redução de 15%.57

Embora as duas formas de cálcio suprimissem o hormônio da paratireoide (e, portanto, a 
desmineralização óssea lenta), o citrato malato de cálcio foi melhor absorvido, evidenciado por 
uma mudança significativa no cálcio urinário nas mulheres que tinham menor ingestão de cálcio.57

2.5. Proteínas
A proteína é essencial para a manutenção da integridade musculoesquelética. Por outro lado, 
sabe-se que a ingestão de alimentos ricos em proteínas diminui com a idade por várias razões. Primeiro, 
os idosos muitas vezes preferem alimentos que podem ser consumidos sem esforço e que proporcionam 
uma experiência alimentar fácil. Segundo, alterações da capacidade de mastigação devido à diminuição 
da força e dor muscular, problemas dentários e dificuldades de deglutição podem afetar o consumo 
de alimentos ricos em proteínas. Terceiro, as pessoas mais velhas estão mais preocupadas com a 
textura dos alimentos em comparação com os adultos mais jovens, pois geralmente têm dificuldade 
em consumir alimentos com textura dura, crocante e seca; portanto, a ingestão de importantes fontes 
de proteínas, como carne vermelha, pode diminuir. Finalmente, a perda de acuidade quimiossensorial 
devido a medicamentos e ao envelhecimento em si também pode ter uma influência negativa nas 
escolhas e ingestões alimentares.19

Estima-se que aproximadamente dois terços dos adultos mais velhos estejam desnutridos ou em risco 
de desnutrição. Além disso, observa-se em idosos a presença de resistência anabólica, caracterizada 
por uma resposta reduzida a estímulos anabólicos, levando a maiores necessidades de proteínas em 
comparação com as de adultos mais jovens.58

Uma ingestão ideal de proteínas na dieta dos idosos é essencial para minimizar a inevitável perda de 
integridade musculoesquelética. Os suplementos orais com proteínas e/ou aminoácidos são adequados 
para fornecer esses nutrientes quando a dieta sozinha é insuficiente para atender às necessidades 
diárias.19
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2.6. BCAAs (aminoácidos de cadeia ramificada)
Os aminoácidos de cadeia ramificada (leucina, isoleucina e valina) representam de 14% a 18% do 
total de aminoácidos da proteína do músculo esquelético. É sabido que os aminoácidos, incluindo 
os BCAAs, são necessários para a manutenção da saúde muscular em idosos. Em repouso, os 
BCAAs, e particularmente a leucina, têm um efeito anabólico através da síntese proteica aprimorada 
e/ou uma taxa reduzida de degradação proteica, resultando em um balanço positivo de proteínas 
musculares.59,60

Como a leucina modula o metabolismo muscular, sua suplementação pode ser uma abordagem 
eficaz para o tratamento da sarcopenia, através do aumento da síntese de proteínas musculares em 
idosos.24

A leucina é fundamental para manter o tecido muscular e hepático saudáveis. Ao contrário de muitos 
outros aminoácidos, os BCAAs são metabolizados apenas no músculo esquelético, uma vez que a enzima 
BCAA amino-transferase não está presente no fígado, local em que as enzimas que metabolizam todos 
os outros aminoácidos estão presentes em concentrações máximas. O músculo esquelético é capaz 
de oxidar apenas seis aminoácidos durante o exercício: além dos BCAAs, a asparagina, o aspartato e o 
glutamato. Quando combinada ao exercício físico, a suplementação com BCAAs aumenta os níveis de 
testosterona e diminui o cortisol, desenvolvendo um ambiente anabólico.61 A leucina está envolvida 
na fosforilação direta e na ativação do mTOR (proteína alvo da rapamicina em mamíferos) no músculo 
esquelético, melhorando a síntese proteica.62

A leucina exibe fortes características insulinotrópicas, que podem aumentar a disponibilidade de 
aminoácidos para a síntese de proteínas musculares, reduzir a quebra de proteínas musculares e ajudar 
a manter a homeostase da glicemia.63

O mTOR é um ativador da cascata de sinalização envolvida na síntese proteica. A via do mTOR é ativada 
quando os níveis de ATP (adenosina trifosfato) estão altos e é bloqueada quando os níveis de ATP são 
reduzidos. A ativação do mTOR é vital para a hipertrofia do músculo esquelético. A leucina apresenta 
atividade significativa no estímulo da síntese de insulina, o que pode aumentar a disponibilidade de 
aminoácidos para a síntese de proteínas musculares; adicionalmente, a leucina inibe a destruição de 
proteínas musculares com consequente aumento no seu equilíbrio ao longo do tempo.64

Embora a leucina seja descrita como o mais importante dos três BCAAs, a isoleucina e a valina também 
desempenham um papel, embora não tenham mostrado o mesmo potencial que a leucina. De fato, a 
hipertrofia induzida pela leucina diminui drasticamente quando a presença dos outros dois BCAAs é 
baixa. Independentemente da quantidade de leucina disponível para os músculos, a hipertrofia muscular 
não ocorre se a concentração dos outros dois BCAAs estiver abaixo de um determinado nível.65

Foi demonstrado que a ingestão suplementar de leucina supera a resistência aos efeitos anabólicos do 
consumo de aminoácidos, fornecendo evidências de que a suplementação de leucina pode ser benéfica 
para preservar a massa muscular com o envelhecimento.66

Os BCAAs também podem influenciar o metabolismo do músculo esquelético, melhorando a quantidade 
e a qualidade das mitocôndrias do músculo esquelético e, como tal, aumentar ou preservar a função 
mitocondrial muscular, que pode ter benefícios terapêuticos no envelhecimento.63

2.7. Creatina
A creatina é quimicamente conhecida como um composto nitrogenado não proteico. No corpo 
humano, a creatina é sintetizada no fígado e no pâncreas a partir dos aminoácidos arginina, glicina 
e metionina. Aproximadamente 95% da creatina do corpo é armazenada nos músculos esqueléticos, 
como fosfocreatina (PCr) e creatina livre. A energia fornecida para a fosforilação da adenosina difosfato 
(ADP) em adenosina trifosfato (ATP) durante e após exercícios intensos depende em grande parte da 
quantidade de PCr armazenada no músculo. Com a depleção de PCr durante exercícios intensos, a 
disponibilidade de energia diminui devido à incapacidade de ressíntese de ATP na quantidade necessária 
para manter o exercício de alta intensidade.67

A redução da creatina muscular é biologicamente plausível, devido ao envelhecimento e, possivelmente, 
devido a certas comorbidades, como a sarcopenia e/ou alterações no comportamento dos idosos 
(atividade física reduzida, alterações nos comportamentos alimentares, como diminuição da ingestão de 
carne). As fibras musculares do tipo II apresentam um maior teor de PCr em comparação com as fibras 
do tipo I e a sarcopenia é caracterizada por uma atrofia preferencial das fibras do tipo II.68

A atrofia progressiva das fibras do tipo II pode, portanto, explicar em parte a redução da creatina 
muscular em idosos.69
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Vitamina D Proteína Cálcio Creatina

Massa muscular, força e equilíbrio

S AÚ D E  Ó S S E A E  M U S C U L A R

Risco de queda
Massa óssea e força

Risco de fraturas

Exercício de resistência
2-3 vezes/semana

Exercício de equilíbrio
2-3 vezes/semana

F i g u ra  2

2.8. Vitaminas do complexo B
Há evidências emergentes de que a sarcopenia é o resultado não somente da diminuição na atividade 
anabólica , mas também do declínio na integridade neurológica com a idade.
 
Nesse sentido, várias vitaminas do complexo B podem ser vistas não apenas como cofatores em 
processos sintéticos musculares, mas também como agentes neurotróficos com envolvimento nas vias 
bioenergéticas.74

A creatina demonstrou consistentemente aumentar a massa muscular induzida pelo exercício e 
estudos recentes sugerem que esse nutriente pode também aumentar a densidade óssea.70

BROSE et al. (2003) relataram um aumento na creatina muscular total (30% homens, 17% mulheres) 
em indivíduos idosos (70 anos) submetidos a 14 semanas de treinamento resistido associado à ingestão 
de creatina.71

Em publicações subsequentes, os pesquisadores começaram a avaliar o desempenho nas atividades 
da vida diária (AVD) e mostraram que a suplementação com creatina pode melhorar o desempenho das 
tarefas diárias identificadas na escala de AVD . Essa melhora nas atividades da vida diária é um achado 
importante, devido à associação entre desempenho nas AVD, o risco de queda e a mortalidade. Entre os 
estudos que avaliaram a massa muscular, a maioria mostrou um aumento maior no acúmulo de massa 
magra após a ingestão de creatina em combinação com o treinamento resistido.72

Outra vantagem dada pela combinação da suplementação de creatina com o exercício resistido 
é o aumento do conteúdo mineral ósseo. CHILIBECK et al. (2005) mostraram um aumento maior 
(3,2 versus 1%) do conteúdo mineral ósseo em homens mais velhos (71 anos) após 12 semanas 
de suplementação de creatina, em combinação com treinamento resistido quando comparado ao 
treinamento isolado (sem suplementação).73

O momento da ingestão de creatina (antes e após as sessões de treinamento resistido) pode ser mais 
relevante do que a quantidade de creatina.67

Na Figura 2 observa-se a importância da combinação de nutrientes como a vitamina D, as proteínas 
(em especial os BCAAs), o cálcio e a creatina associados ao exercício de resistência e equilíbrio na 
melhora da saúde muscular e óssea (adaptado de KIRK et al., 2020).14
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2.8.2. Folato (Vitamina B9)
O folato é a forma natural de vitamina B9 encontrada principalmente em vegetais verdes, amendoins, 
legumes, morangos e laranjas, predominantemente como poliglutamatos.
 
Antes de entrar na corrente sanguínea, o sistema digestivo o converte na forma biologicamente ativa 
da vitamina B9, o 5-metiltetra-hidrofolato (5-MTHF). O ácido fólico, que é uma forma sintética da 
vitamina B9, usada para fortificar alimentos ou como suplemento alimentar, em sua grande maioria, 
não é convertido na forma ativa da vitamina B9, o 5-MTHF, no trato digestivo. Em vez disso, ele precisa 
ser convertido no fígado ou em outros tecidos posteriormente.82

A deficiência de folato pode levar à inibição da S-adenosilmetionina (SAMe), resultando em hipometilação 
do DNA. Relatórios anteriores sugerem que a hipometilação do DNA específico da miogênese pode 
atenuar o desenvolvimento do músculo esquelético.83

Além disso, a deficiência de folato induz à elevação da homocisteína plasmática (Hcy), que é chamada 
de hiper-homocisteinemia (HHcy). Vários estudos demonstraram que a HHcy desencadeia estresse 
oxidativo e inflamação, levando a várias doenças em diversos órgãos do corpo. A Hcy plasmática 
elevada tem sido associada à função muscular reduzida. Foi relatado que a HHcy reduz o desempenho 
físico e a força muscular em mulheres mais velhas.84

A hiper-homocisteinemia, que é prevalente na população idosa, demonstrou ser epidemiológica e 
experimentalmente mais ligada à deficiência de folato do que a outros doadores de grupos metil, como 
a vitamina B12.74

Um estudo recente revela que os níveis séricos de folato estão significativamente correlacionados à 
redução na força das pernas em idosos com diabetes mellitus, especialmente em mulheres.85

2.8.2.1. Metilfolato
O 5-metiltetra-hidrofolato (5-MTHF) é a forma de folato mais disponível em plantas e no sangue 
humano. O 5-MTHF constitui de 95-98% do folato encontrado no plasma ou nos glóbulos vermelhos 
(RBCs).86

Primeiro, as vitaminas B estão envolvidas em vários aspectos do metabolismo energético e proteico, 
e também em vários aspectos da integridade e função neurais. Segundo, deficiências de vitaminas 
do complexo B podem se manifestar em problemas neuromusculares (por exemplo, beribéri) e/ou 
sintomas neurológicos (por exemplo, pelagra, neuropatias periféricas). Alguns desses sinais e sintomas 
podem mascarar ou exagerar vários aspectos de síndromes relacionadas à idade, como a sarcopenia. 
Finalmente, em adultos mais velhos, possíveis ingestões subótimas de vitaminas do complexo B, 
problemas de absorção prejudicada e anorexia relacionada à idade se combinam para produzir um 
setor da população para o qual a deficiência de vitamina B é uma realidade.74

Foi observada uma correlação entre a hiper-homocisteinemia (HHcy) e um declínio na densidade mineral 
óssea (DMO), sugerindo o acúmulo desse metabólito como outro mecanismo possível, além do papel direto 
das vitaminas do complexo B (B6, B9 e B12), no metabolismo ósseo.75,76

Estudos sobre a relação de longo prazo entre a homocisteína (Hcy) e a função física identificaram 
associações significativas entre elevações modestas na Hcy plasmática e um declínio em aspectos 
importantes da função neuromuscular em idosos.77,78

2.8.1. Piridoxina (Vitamina B6)
A vitamina B6 refere-se a uma classe de compostos contendo nitrogênio (N) e inclui a piridoxina, 
a piridoxamina, o piridoxal e seus derivados de fosfato. Em termos fisiológicos, entende-se 
principalmente que a vitamina B6 funciona no metabolismo de aminoácidos como cofator na forma 
de piridoxal 5-fosfato (PLP) e está associada a uma ampla gama de processos fisiológicos, sendo 
a maioria biossintética. A deficiência clínica de vitamina B6 (deficiência de piridoxina - DP) pode, 
portanto, manifestar-se como um conjunto diverso de sintomas, afetando vários sistemas.79

Os indicadores clínicos de deficiência de piridoxina (DP) acentuada em adultos estão ligados a alterações 
neurológicas e epiteliais/mucosas, que se confundem a deficiências de outras vitaminas do complexo 
B. A maioria dos sintomas neurológicos (particularmente nos casos de DP leve, que é a mais comum) 
parece afetar o sistema nervoso periférico (SNP) e está associada à perda da função motora.80

Em relação à sarcopenia, o Maastricht Sarcopenia Study, que incluiu 227 idosos (> 60 anos), verificou 
que a ingestão de vitamina B6 estava reduzida em 10 a 18% dos indivíduos com sarcopenia, em relação 
aos controles não sarcopênicos.81 A ingestão inadequada de vitamina B6 tem sido associada a um 
risco aumentado de fraturas osteoporóticas e quedas.
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Estudos com suplementação mostraram efeitos comparáveis para o 5-MTHF e o ácido fólico no 
aumento das concentrações séricas ou eritrocitárias de folato. A forma natural do folato, o 5-MTHF, 
oferece várias vantagens em relação ao ácido fólico (AF):86

1. Não mascara a deficiência de vitamina B12.

2. É uma substância biologicamente ativa; não precisa ser metabolizada.

3. Principal forma de folato no sangue.

4. Alta biodisponibilidade.

5. Atua diretamente no ciclo do folato na metabolização da homocisteína.

2.8.3. Cobalamina (Vitamina B12)
Clinicamente, a deficiência de vitamina B12 está associada a uma extensa gama de sintomas 
neuromusculares, que se tornam mais graves à medida que a deficiência progride, incluindo 
parestesia, dormência, fraqueza muscular, reflexos anormais, espasmos, ataxia da marcha, mielopatias 
e mieloneuropatias. Esses sintomas estão principalmente relacionados à perda da função sensorial 
e não da unidade motora. Dada a extensão da disfunção neuromuscular observada, não surpreende 
que estudos recentes tenham encontrado associações significativas entre o status da vitamina B12 e a 
fragilidade na velhice.74

Embora as investigações sobre os efeitos a longo prazo da suplementação de vitamina B12 em idosos 
não pareçam ter produzido resultados clinicamente significativos que se relacionem diretamente à 
sarcopenia (por exemplo, número de quedas, massa muscular e força), houve melhora em medidas mais 
gerais da função física, como velocidade de caminhada, que podem indicar melhora nas interações 
neuromusculares.84

2.9. Ácido Hialurônico
O ácido hialurônico (AH) é um glicosaminoglicano ácido não sulfatado que existe em todo o corpo 
humano. Amplamente distribuído, o AH é encontrado no tecido conjuntivo da derme, no líquido sinovial, 
no vítreo, na matriz da polpa dentária e em outras partes do corpo. O ácido hialurônico mantém a 
viscoelasticidade da matriz extracelular (MEC), apoiando a estrutura celular e funcionando como 
lubrificante. Como componente da ECM, mantém os tecidos hidratados e a forma física da ECM.87

É um polissacarídeo altamente hidrofílico com efeito hidratante, devido ao grupo hidroxila que pode 
ligar moléculas de água firmemente à cadeia por meio de ligações de hidrogênio.88

3. CONCLUSÃO
Alterações na densidade óssea e na massa muscular são frequentes e comuns com o passar da idade, 
limitando muitas vezes a qualidade de vida das pessoas acometidas, com aumento na chance de fraturas 
e da taxa de mortalidade. Uma alimentação balanceada é fundamental em todas as fases da vida, mas 
no envelhecimento as deficiências nutricionais são muito comuns, tanto por problemas absortivos, 
de deglutição e redução na ingestão. O uso de suplementos nutricionais é uma estratégia adjuvante 
importante para prevenir doenças como a osteopenia, osteoporose, sarcopenia e a osteossarcopenia.
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