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O presente estudo teve como objetivo verificar possíveis associações da força de preensão 

manual (FPM), da massa livre de gordura (MLG) e da massa gorda (MG) com a densidade 

mineral óssea (DMO) e o conteúdo mineral ósseo (CMO) em adolescentes. Um total de 118 

adolescentes saudáveis (60 do sexo feminino), com idades de 10 a 14 anos (média de 12,19±1,18 

anos) participaram do estudo. Todos os participantes estavam regulamente matriculados no 

ensino fundamental em uma escola do município de São José, Santa Catarina, escolhida por 

conveniência, no ano de 2016. A coleta de dados ocorreu em dois momentos: incialmente, foi 

realizado contato com os adolescentes para convidá-los a participar da pesquisa e para a entrega 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual deveria ser assinado por um 

responsável autorizando-os a fazerem parte do estudo; os adolescentes interessados em participar 

da pesquisa que entregaram o TCLE assinado foram considerados elegíveis para o estudo e, em 

seguida, em data e horário agendados, na escola,  responderam à um questionário  contendo 

questões sociodemográficas e tiveram a FPM avaliada (por meio de um dinamômetro hidráulico 

analógico manual). No segundo momento, os adolescentes foram levados ao Laboratório de 

Antropometria do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina, onde 

foram realizadas as demais avaliações, sempre em período matutino. A DMO e o CMO foram 

obtidos utilizando-se a absorciometria por dupla emissão de raios-X (DXA), e a MLG e a MG 

foram obtidas por pletismografia por deslocamento de ar. Os dados foram analisados no IBM 

SPSS Statistics, versão 20.0, com nível de significância adotado em todas as análises de 5%. Para 

caracterizar os participantes foram realizadas análises descritivas por meio de média, desvio 

padrão e distribuição de frequências absoluta e relativa. O teste de Kolmogorov-Smirnov foi 

utilizado para verificar a normalidade da distribuição das variáveis contínuas. Para a comparação 

das variáveis investigadas no estudo em relação ao sexo foi utilizado o teste U de Mann-Whitney 

e para verificar possíveis relações da DMO e do CMO com a FPM, MLG e MG foi utilizado a 

correlação de Spearman. Foram conduzidas análises de regressão linear múltipla (método 

stepwise) para verificar possíveis associações da DMO e do CMO (variáveis dependentes) com a 

FPM, a MLG e a MG (variáveis independentes), bem como para verificar a contribuição de cada 

uma destas variáveis independentes para explicar a variação das variáveis dependentes. Os 

resultados demonstraram que a única variável que apresentou diferença significativa entre os 

sexos foi a DMO, em que as meninas apresentaram valores médios superiores aos meninos (p= 
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0,022). Nas análises de correlação da DMO e do CMO com as variáveis independentes, 

estratificadas por sexo, foram observadas correlações positivas com a FPM, a MLG e a MG nas 

meninas; o mesmo foi observado nos meninos, com exceção da correlação entre a MG. Os 

resultados das análises de associação por meio da regressão linear múltipla entre DMO, FPM, 

MLG e MG revelaram dois modelos explicativos, para ambos os sexos. O primeiro modelo foi 

constituído pela FPM, a qual sozinha explicou 34,7% e 45,1% da variação da DMO, para 

meninas e para os meninos, respectivamente; o segundo modelo teve o acréscimo da MLG que 

elevou o percentual de explicação da variação da DMO para 45,1% para as meninas e para 50,4% 

para os meninos. Em ambos os sexos, um aumento nas variáveis independentes esteve associado 

a um aumento na variável dependente. Em relação ao CMO, foram observados dois e três 

modelos explicativos para as meninas e para os meninos, respectivamente. Em ambos os sexos, o 

primeiro modelo foi constituído pela FPM, a qual, sozinha, explicou 50,2% e 59,1% da variação 

do CMO das meninas e dos meninos, respectivamente. O segundo modelo, também para ambos 

os sexos, incluiu a FPM e a MLG e estas variáveis, juntas, explicaram 62,9% e 69,1% da 

variação do CMO das meninas e dos meninos, respectivamente. Por último, no sexo masculino, o 

terceiro modelo incluiu (além das variáveis do segundo modelo) a MG e este último modelo 

explicou 72,1% da variação do CMO dos meninos. Os resultados do presente estudo corroboram 

com os achados na literatura e acentuam a necessidade de promover a prática de atividade física 

durante a infância e adolescência. A prática de atividade física que pode contribuir para o 

aumento da MLG, e consequentemente da força muscular torna-se essencial no desenvolvimento 

ósseo saudável durante o pico de massa óssea, diminuindo as chances de desenvolvimento das 

doenças relacionadas com a saúde óssea durante a vida adulta. 

 

 

 
 

  


