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Obesity is known to be an evolving pandemic and adequate nutrition is
one of the major cornerstones of its treatment and prevention. However,
not only the role of energy partitioning and macronutrient distribution,
but also the influence of micronutrients on the control of body weight
and adiposity have been recently discussed. In this regard, calcium has
received a great deal of attention by the scientific community. Several
studies using both animal and human models (observational and randomly controlled trials) have focused on the effects of calcium on obesity,
showing controversial results. Several factors seem to influence the results
obtained, and although a definite conclusion is still unclear, the literature points towards an interesting positive effect of the increased intake
of dietary calcium (particularly from dairy sources) on the regulation
of body weight and adiposity in the overweight and obese population
undergoing restrictive energy intake.
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RESUMO

A obesidade é, sabidamente, uma pandemia em
evolução. A dieta adequada tem se constituído
em um dos pilares no seu tratamento e na sua
prevenção. Contudo, recentemente, tem sido
discutido o papel não só da restrição calórica
e da distribuição dos macronutrientes, mas,
também, a influência dos micronutrientes sobre
o controle da adiposidade e do peso corporal.
Neste sentido, o cálcio tem recebido especial
atenção da comunidade científica. Diversos
estudos – tanto com modelo animal quanto a
partir da experimentação com humanos em
modelos observacionais e em estudos clínicos
controlados – têm se debruçado sobre esta
temática, com resultados controversos. Vários
fatores parecem influenciar os resultados obtidos
e, embora uma conclusão definitiva acerca do
tema ainda não seja clara, a literatura aponta
para um interessante efeito benéfico do aumento
do consumo de cálcio dietético (principalmente
quando oriundo dos laticínios) sobre o controle
da adiposidade e do peso corporal de indivíduos
com sobrepeso e obesidade submetidos à dieta
restritiva.
Palavras-chave: Obesidade. Adiposidade. Cálcio.
Vitamina D.

RESUMEN

Se sabe que la obesidad es una pandemia en evolución. La dieta adecuada se ha constituido en
uno de los pilares para su tratamiento y prevención. Sin embargo, recientemente, se ha discutido no sólo el papel de la restricción calórica y
distribución de macronutrientes, sino, también,
la influencia de los micronutrientes sobre el control del peso corporal y la adiposidad. En este
sentido, el calcio ha recibido una atención especial por parte de la comunidad científica. Diversos estudios, tanto los realizados con animales
como con seres humanos, en ensayos clínicos
aleatorizados y en modelos observacionales, se
han centrado en esta temática, con resultados
controvertidos. Varios factores parecen influir
en los resultados obtenidos, y, aunque no haya
una conclusión definitiva sobre el tema, la literatura señala un interesante efecto beneficioso
en el aumento de la ingesta de calcio (especialmente cuando proviene de los lácteos) sobre el
control de la adiposidad y del peso corporal de
individuos con sobrepeso y obesidad sometidos a
la dieta restrictiva.
Palabras clave: Obesidad. Adiposidad. Calcio.
Vitamina D.
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INTRODUÇÃO
A prevalência de sobrepeso e obesidade vem aumentando dramaticamente em todo o mundo,
sendo considerada um importante problema de saúde pública.1 O excesso de peso contribui para o
aparecimento e o agravamento de diversas doenças crônicas, tais como diabetes melittus, hipertensão
e doenças cardiovasculares, evidenciando a importância da sua prevenção e do seu tratamento.2
Neste sentido, a dieta constitui um dos alicerces principais nos modelos de intervenção em
obesidade/sobrepeso. Embora ainda não haja um consenso com relação ao tipo de dieta mais
efetiva para o seu tratamento, sabe-se que a restrição calórica, por si só, parece resultar em perda
de peso.3 Entretanto, estudos que avaliaram a composição corporal de seus participantes concluem
que composição dietética, tanto em relação à proporção de macro quanto à de micronutrientes,
também parece influenciar na perda de massa gorda.4 Em consonância, o cálcio isolado e/ou
associado aos produtos lácteos tem recebido grande atenção devido à suposta associação entre o
seu consumo e a regulação do peso e da adiposidade corporal.
As primeiras sugestões a este respeito são oriundas de um estudo que tinha, originalmente, o
objetivo de investigar o efeito anti-hipertensivo do cálcio em homens obesos e afroamericanos.5
Curiosamente, os autores observaram, ao longo de um ano de seguimento, não apenas a diminuição
da pressão arterial, como também a redução de 4,9kg na gordura corporal dos participantes que
tiveram um aumento da ingestão diária de cálcio (de 400 para 1000mg), proveniente da ingestão
de dois copos de iogurte por dia.
Mais tarde, Zemel et al., 20006, ao avaliarem os dados epidemiológicos do National Health and
Nutrition Examination Survey (NHANES) de 1994, observaram uma possível relação entre o cálcio
e a regulação do peso corporal, evidenciada pela associação inversa entre o consumo de laticínios
e o IMC. Recentemente, o estudo de Pereira et al., 20137 estendeu estes achados à população
brasileira. Os autores observaram que a ingestão habitual de cálcio acima da média (> 486mg/d),
bem como a de produtos lácteos (> 1 porção/d) estava inversamente associada à obesidade central.
Ao longo da última década, diversos estudos foram conduzidos a fim de investigar esta provável
associação e os possíveis mecanismos envolvidos. Contudo, os achados ainda são controversos:
enquanto é possível encontrar trabalhos que demonstram um efeito positivo do aumento da
ingestão de cálcio8-13, outros autores não corroboram estes achados.14-18 Interessantemente, uma
meta-análise conclui que um aumento na ingestão diária de cálcio, na ordem de 800mg/d, poderia
reduzir o IMC em 1,1kg/m2, aproximadamente.19
Assim, o objetivo deste trabalho é o de revisar a literatura acerca da influência do cálcio
dietético, bem como o efeito de sua origem alimentar – i.e. oriunda ou não dos laticínios – sobre
o controle do peso corporal.
A busca bibliográﬁca foi realizada nas bases de dados eletrônicas PubMed e Scielo, tendo sido
consultadas também as listas de referências dos artigos encontrados. O ano de publicação não
foi utilizado como ﬁltro para seleção dos artigos. Termos livres foram aplicados para a realização
da busca. Os descritores utilizados em português – e seus respectivos correspondentes em
inglês – foram: cálcio (calcium), laticínios (dairy products), suplemento de cálcio (calcium supplement),
cálcio dietético (dietary calcium), peso corporal (body weight), composição corporal (body composition),
sobrepeso (overweight), obesidade (obesity) e adiposidade (adiposity).
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MECANISMOS DE AÇÃO DO CÁLCIO NA REGULAÇÃO DO PESO
CORPORAL E DA ADIPOSIDADE
Zemel et al., 20006 propuseram um papel essencial do cálcio intracelular na regulação da
adiposidade, baseado em achados que relacionaram a alta ingestão de cálcio na dieta com a
atenuação da deposição de gordura e do ganho de peso em ratos do tipo agouti submetidos à
dieta hipercalórica.6,20
Os mesmos autores argumentam que um possível mecanismo do cálcio na regulação da
adiposidade estaria ligado ao fato de o aumento do consumo de cálcio dietético induzir, via
paratormônio (PTH), a redução das concentrações de cálcio intracelular no adipócito, o que, em
última análise, poderia aumentar a lipólise e reduzir a expressão da enzima ácido graxo sintetase,
responsável pela regulação da deposição de gordura nas células adiposas. De maneira contrária,
os hormônios calcitrópicos sabidamente exercem uma ação regulatória sobre a adipogênese e a
lipólise em humanos. Em resposta a dietas pobres em cálcio, estes hormônios agiriam de forma
a favorecer o armazenamento de lipídeos, estimulando um rápido aumento do tamanho dos
adipócitos via aumento da expressão gênica de fatores lipogênicos, da de novo lipogênese e da
inibição da lipólise.6,20-22 Especula-se ainda uma possível ação do aumento da termogênese oriunda
do aumento da oxidação de gorduras sobre a redução da adiposidade/peso corporal.6,20,23
Outro possível mecanismo do cálcio dietético sobre a regulação da adiposidade estaria
associado à ação do cálcio no trato gastrointestinal. Alguns estudos24-26 demonstraram um aumento
significativo da eliminação fecal de gordura em resposta ao aumento da ingestão dietética de cálcio.
Welberg et al., 199425 demonstraram que a suplementação de 2 g/dia de cálcio resultou em um
aumento na excreção de gordura pelas fezes da ordem de 6,8 a 7,4% do total de gorduras ingeridas.
É importante notar que, embora não seja específica, a mensuração da excreção fecal de
cálcio tem sido sugerida como um indicador geral da absorção de ácidos graxos.27 Neste sentido,
o cálcio poderia contribuir para este efeito a partir da formação de blocos insolúveis de cálcio
e ácidos graxos, em particular, de ácidos graxos saturados, dado o seu maior tempo de trânsito
gastrointestinal, permitindo uma maior interação com o cálcio. O cálcio poderia ainda, aumentar
a excreção de bile, diminuindo assim, a digestão e, consequentemente, a absorção das gorduras.28
Tem-se sugerido como outra possível explicação para os efeitos do aumento do consumo de
cálcio sobre a regulação da adiposidade e do peso corporal a presença de compostos bioativos
nos produtos lácteos (usualmente consumidos em dietas ricas em cálcio), incluindo inibidores
da enzima conversora de angiotensina (ECA) e a alta concentração de aminoácidos de cadeia
ramificada (BCAAs) presentes no soro de leite. Pihlanto-Leppala et al., 200029 demonstraram que
os peptídeos alfa- e beta-lactorfina, presentes nas proteínas do soro do leite alfa-lactoalbumina e
beta-lactoglobulina, inibem a ação da ECA, reduzindo, portanto, a conversão de angiotensina I
em angiotensina II. Uma vez que a angiotensina II parece aumentar a expressão da enzima ácido
graxo sintetase, sua redução poderia levar à menor síntese de ácidos graxos e, portanto, contribuir
para o controle do peso corporal e da adiposidade. Dentre os aminoácidos de cadeia ramificada
(leucina, isoleucina e valina) presentes em altas proporções em produtos lácteos, a leucina30 tem
sido sugerida como importante atuadora no aumento da síntese proteica e na manutenção da
massa magra em condições de restrição calórica31, o que, em última análise, poderia estar associado,
mesmo que de forma indireta, ao controle do sobrepeso/obesidade.32
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EFEITOS DO CÁLCIO E LATICÍNIOS NO PESO CORPORAL E NA
ADIPOSIDADE: ESTUDOS EM MODELOS EXPERIMENTAIS
Grande parte dos estudos que investigaram os efeitos do cálcio e/ou laticínios na adiposidade
de animais usou ratos transgênicos – que expressavam o gene agouti no tecido adiposo – e modelos
de obesidade induzida pela dieta.6,20
Shi et al., 200120 observaram que os ratos transgênicos submetidos a seis semanas de dieta
pobre em cálcio, porém rica em gorduras e carboidratos, demonstraram um rápido aumento na
lipogênese e diminuição da lipólise, além do rápido aumento no peso corporal e na massa adiposa.
Em contraste, ratos submetidos à dieta ad libitum de mesma composição de macronutrientes, porém
ricas em cálcio, tiveram redução da lipogênese e estimulação da lipólise, resultando em redução
significativa do peso corporal e do aumento da massa gorda. Quando as mesmas dietas foram
manipuladas para induzir um pequeno déficit energético, os ratos submetidos a dietas pobres
em cálcio tiveram acentuada redução da lipólise e aumento da lipogênese, impedindo a perda
de peso e gordura normalmente induzida pela restrição energética. Já os animais submetidos a
dietas hipoenergéticas ricas em cálcio tiveram perdas de peso e massa gorda compatíveis com a
restrição energética imposta.
Em outro estudo envolvendo modelo animal33, os pesquisadores submeteram os animais a seis
semanas de dieta padronizada para indução de obesidade com baixo teor de cálcio. Posteriormente,
os animais foram submetidos a mais seis semanas de dieta com restrição calórica e alto teor de
cálcio, de forma a induzir perda de peso. Como o objetivo do trabalho era o de avaliar o papel
do cálcio na recuperação de peso, foram conduzidas outras seis semanas de intervenção com
diferentes modelos ad libitum de dieta: com baixo teor de cálcio, alto teor de cálcio ou com alto
teor de produtos lácteos. Os animais submetidos à dieta com baixo teor de cálcio recuperaram a
massa adiposa e o peso perdidos, enquanto aqueles submetidos à dieta rica em cálcio evitaram a
supressão da lipólise e da oxidação de lipídeos comuns ao aumento de consumo energético pósdieta restritiva. Adicionalmente, o consumo de produtos lácteos foi ainda mais efetivo do que a
dieta com adição de cálcio.
Thomas et al., 201234 observaram a adiposidade de ratos com obesidade induzida pela dieta
submetidos a três tipos de dietas hiperlipídicas (45% do valor energético total): dieta controle
(com baixo teor de cálcio); dieta com alto teor de cálcio proveniente do carbonato de cálcio, e
dieta com alto teor de cálcio proveniente do leite desnatado. Os autores observaram que apenas a
dieta rica em cálcio proveniente de fonte láctea induziu menor ganho de peso e gordura corporais
quando comparada à dieta controle, corroborando a sugestão de que o cálcio de fontes lácteas
parece ser mais eficiente no controle do peso corporal e da adiposidade. De maneira importante,
estes achados têm, até certo ponto, sido reproduzidos em estudos clínicos e observacionais em
humanos, tal qual descrito subsequentemente.

EFEITOS DO CÁLCIO E LATICÍNIOS NO PESO CORPORAL E NA
ADIPOSIDADE: ESTUDOS EM SERES HUMANOS
As primeiras evidências a respeito dos efeitos do cálcio sobre a regulação da adiposidade e do
peso corporal em humanos surgiram a partir de estudos retrospectivos sobre densidade mineral
óssea e hipertensão.5 Subsequentemente, outros estudos também observaram que o aumento da
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ingestão de cálcio na dieta, independentemente da sua fonte, estava associado com reduções na
massa adiposa e no peso corporal.8-13 Contudo, existe certa controvérsia na literatura, na medida
em que nem todos os autores corroboram com estes achados.14-18 Convém ressaltar, entretanto,
que grande parte destes estudos foi conduzida de forma retrospectiva e, assim, não tiveram como
desfecho primário mudanças na composição corporal em função do cálcio.
O trabalho de Zemel et al., 20049 foi um dos primeiros e poucos a mostrar, a partir de estudos
clínicos controlados, o efeito do aumento da ingestão de cálcio sobre a redução da adiposidade
e do peso corporal em adultos obesos submetidos à dieta restritiva em comparação ao placebo.
Os autores acompanharam, por 24 semanas, 32 adultos obesos submetidos à dieta restritiva
(–500kcal/dia) e a três protocolos distintos de consumo de cálcio: a) consumo padrão de cálcio
(ingestão de cálcio entre 400 e 500mg/dia + placebo); b) consumo elevado de cálcio (dieta
padrão + suplementação de 800mg de cálcio/dia), e c) consumo elevado de produtos lácteos
(ingestão de 1200 a 1300mg/dia de cálcio + placebo). Os grupos com ingestão aumentada de cálcio
e ingestão aumentada de produtos lácteos tiveram reduções maiores na gordura corporal – da ordem
de 38 e 64%, respectivamente; p<0,01 – em comparação ao grupo que fazia ingestão padrão de
cálcio. O estudo subsequente do mesmo grupo traz achados similares.8 Os autores acompanharam,
por 12 semanas, 93 sujeitos obesos e com sobrepeso submetidos a três diferentes tipos de dieta
hipoenergéticas (déficit de 500kcal/d): a) consumo baixo de cálcio (ingestão de cálcio de 600mg/
dia + placebo); b) consumo elevado de cálcio via produtos lácteos (dieta padrão + 900mg de
cálcio/dia via carbonato de cálcio, totalizando 1400mg/d), e c) consumo elevado de produtos
lácteos (ingestão de 1400mg/dia de cálcio). Os autores relataram perda duas vezes maior de
gordura corporal (20% vs. 10% nos dois primeiros grupos), particularmente de gordura abdominal,
no grupo que consumiu a dieta rica em produtos lácteos quando comparado aos outros grupos.
Zemel et al., 200535 corroboraram estes achados ao acompanharem indivíduos obesos
submetidos à dieta restritiva com ou sem aumento da ingestão de cálcio. Foram encontradas
diferenças significativas na redução da gordura corporal e da gordura do tronco (61 e 81%,
respectivamente) entre o grupo placebo (que ingeria entre 400 e 500mg de cálcio/dia) e o grupo
que fazia ingestão aumentada de cálcio (a partir do consumo de iogurtes, totalizando uma ingestão
de 1100mg/dia de cálcio). O estudo de Faghih et al., 201111 relata achados similares. Os autores
acompanharam 100 mulheres obesas ou com sobrepeso submetidas a quatro tipos diferentes de
dietas hipocalóricas (déficit de 500 kcal/d) por oito semanas: 1) dieta controle (500-600mg/d
de cálcio dietético); 2) dieta + suplementação de 800mg/d de cálcio; 3) dieta com três porções
por dia de leite desnatado (totalizando 1300-1400mg/d de cálcio), e 4) dieta com três porções/d
de leite de soja fortificado com cálcio (totalizando 1300-1400mg/d de cálcio). Todos os grupos
apresentaram perda significativa de peso corporal e circunferência da cintura, porém o grupo 3
apresentou perdas de maior magnitude.
Rosenblum et al., 201213 relataram que a ingestão diária de 750mL de um suco de laranja
enriquecido com cálcio (1050mg) e vitamina D (300 UI) por 16 semanas induziram maior perda
de gordura visceral do que a ingestão do suco não enriquecido em participantes com sobrepeso
e obesos submetidos a uma dieta hipocalórica (déficit de 500kcal/d). Similarmente, o trabalho de
Major et al., 200936 demonstra diferenças significantes na perda de peso e adiposidade a favor do
grupo que teve o consumo de cálcio e vitamina D aumentado em 600mg e 5µg, respectivamente,
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por 15 dias, em relação ao placebo. É importante ressaltar que este efeito foi observado apenas
nas mulheres que mantinham um consumo de cálcio menor ou igual a 600mg/dia.
Apesar das evidências apresentadas, os estudos acerca do tema diferem de maneira significativa
quanto ao desenho experimental, em especial quanto à forma de preparação e administração da
suplementação, o que impede uma conclusão mais contundente sobre os reais efeitos do cálcio
(e sua fonte) sobre a adiposidade e o peso corporal.
Enquanto alguns trabalhos15,16 usaram o cálcio derivado de produtos lácteos, outros optaram
por preparações manipuladas farmacologicamente.37,38 Curiosamente, os dois estudos que utilizaram
cálcio manipulado farmacologicamente não mostraram efeitos positivos da ingestão aumentada
de cálcio sobre os parâmetros analisados. Kabrnova-Hlavata et al., 200838 compararam o efeito da
ingestão de carbonato de cálcio, placebo ou cálcio derivado de produtos lácteos sobre a composição
corporal de mulheres com sobrepeso/obesidade submetidas à dieta restritiva. Os autores não
encontraram diferenças em relação ao peso e à composição corporal. Contudo, a adição de cálcio
derivado de produtos lácteos na dieta resultou em maior sensação de saciedade e maior preservação
da massa muscular em relação ao placebo. Holecki et al., 200837, por sua vez, acompanharam 40
mulheres obesas divididas em dois grupos. Um grupo seguiu uma dieta padronizada enquanto
o outro grupo recebeu carbonato de cálcio (2×1000mg/dia) e vitamina D (0,25µg/dia). Ambos
os grupos seguiram dietas restritivas (entre 1000 e 1200kcal/dia) e um programa de exercícios
(3×60min/semana) por três meses. Não foram observadas diferenças significativas na redução
de gordura corporal entre os grupos.
Em sua revisão, Soares et al., 201139 destacam que um importante aspecto que dificulta ainda
mais a comparação entre os estudos está relacionado à quantidade de cálcio consumida entre os
grupos tratamento e controle, com variações entre 350 e 701mg/d nos grupos controle, e 8501908mg/d, entre os grupos tratamento. De fato, vários fatores parecem intervir nesta resposta.
Por exemplo, Zemel, 200940 sugere que os indivíduos que possuem uma baixa ingestão habitual
de cálcio parecem ser os mais beneficiados pela estratégia, na medida em que os estudos que
apresentam dados positivos da ingestão de cálcio no controle do peso corporal e adiposidade são
aqueles realizados em sujeitos com baixa ingestão habitual de cálcio (< 600mg/d). Além disso,
alguns estudos sugerem um efeito mais evidente quando o cálcio ingerido está presente nos
alimentos (produtos lácteos), em vez de oriundo da suplementação; possivelmente, isso ocorre
pela presença de outros compostos bioativos que podem agir independente ou sinergicamente
com o cálcio presente nos produtos lácteos.4,32
Por fim, não há relatos sobre o controle do nível de atividade física da sua amostra. Sabidamente,
o exercício físico constitui uma importante estratégia no controle da obesidade.41
Neste sentido, o estudo de Josse et al., 201142 traz luz sobre este tema. Os autores submeteram
mulheres com sobrepeso/obesidade à dieta restritiva e a um programa controlado de atividade
física associados, ou não, ao aumento da ingestão de proteína e de cálcio (de origem láctea) em
três grupos distintos. Um grupo fazia ingestão aumentada de proteína e de produtos lácteos
(1650mg/d de cálcio); o segundo grupo fazia uma ingestão adequada de proteína e moderada de
produtos lácteos (900mg/d de cálcio), e o terceiro grupo ingeria quantidades adequadas de proteína
e baixas quantidades de produtos lácteos. Foram observadas maiores perdas de adiposidade total
e adiposidade visceral, e maiores ganhos de massa muscular no grupo que fez alta ingestão de
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proteínas e de cálcio com origem em produtos lácteos quando comparado aos demais grupos.
Apesar da interessante conclusão, esse estudo adiciona confusão aos demais achados na literatura,
uma vez que estes não apenas não reportam o nível de atividade física de suas amostras como
também não fazem, em sua maioria, menção em relação ao controle da ingestão de macronutrientes
na dieta, o que, segundo os autores, pode ter um efeito aditivo ao consumo elevado de cálcio de
origem láctea.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Existem evidências na literatura que suportam a assunção de que a ingestão aumentada
de cálcio exerce um efeito positivo na redução do peso corporal e da adiposidade, tanto em
animais quanto em humanos. Entretanto, estudos retrospectivos e prospectivos com humanos
ainda trazem resultados controversos acerca do tema. Possivelmente, a grande diferença entre
os desenhos experimentais disponíveis – quantidade, fonte e forma de manipulação do cálcio;
quantidade de restrição calórica administrada nas dietas; características da amostra, entre outras
diferenças – impede uma conclusão definitiva. Em especial, a ingestão habitual de cálcio parece
ser determinante, uma vez que sujeitos que apresentam baixa ingestão de cálcio (< 600mg/dia)
parecem responder de forma mais significativa ao aumento da ingestão de cálcio.
Apesar disso, estudos clínicos e observacionais parecem, sim, apontar para um efeito positivo
da ingestão aumentada de cálcio (principalmente o de origem láctea) na redução do peso corporal
e da adiposidade em indivíduos com sobrepeso e obesidade submetidos à dieta restritiva, embora
ainda não haja recomendações específicas quanto ao uso e à dose a ser utilizada. Mais estudos
acerca do tema – levando em consideração o nível de atividade física, a ingestão habitual de cálcio
e, em especial, a fonte do cálcio ingerido, precisam ser realizados de forma a esclarecer não apenas
os possíveis efeitos benéficos do aumento da ingestão deste nutriente, bem como a relevância
clínica de tais achados.
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