
8

Renata Alves Carnauba 

 w
w

w
.v

po
nl

in
e.

co
m

.b
r

Carga ácida da dieta e sua influência sobre 
o tecido ósseo

Dietary acid load and its influence onthe bone tissue

Resumo
A acidose metabólica de baixo grau, quadro caracterizado por alterações mínimas no valor de pH sanguíneo ainda dentro da faixa consi-
derada normal, está associada com uma série de prejuízos à saúde. A alimentação é um dos principais fatores que contribuem para esse 
quadro, uma vez que certos nutrientes, na corrente sanguínea, podem atuar como precursores de ácidos (fósforo e proteínas) e de bases 
(potássio, magnésio e cálcio). Caso não haja equilíbrio entre os nutrientes formadores de bases e de ácidos, o quadro de acidose meta-
bólica de baixo grau pode se instalar, e o tecido ósseo está entre os principais órgãos afetados por este quadro, que promove o aumento 
da reabsorção e a redução da mineralização óssea – o cálcio é retirado do osso na tentativa de tamponamento do fluido extracelular e 
restabelecimento do equilíbrio ácido-base. Diversos estudos têm sido publicados evidenciando os efeitos prejudiciais da acidose meta-
bólica sobre o metabolismo ósseo em diversas populações, independente de fatores como idade, status menopausal e ingestão de cálcio. 
Como forma de evitar esse quadro e seus efeitos sobre os ossos, recomenda-se a ingestão de uma alimentação alcalinizante, que inclua 
alimentos (banana, melão, melancia, romã, maracujá, abóbora, beterraba, acelga, cenoura, pimentão, tomate, entre outros) e bebidas 
(água de coco, sucos naturais de frutas sem adição de açúcar e água mineral) que possuam quantidades relevantes dos micronutrientes 
que atuam como precursores de bases na corrente sanguínea. Assim, reforça-se mais uma vez que uma alimentação natural rica em 
alimentos de origem vegetal é sempre a melhor opção para alcance e manutenção da saúde como vitalidade positiva.

Palavras-chave: Acidose metabólica, mineralização óssea, equilíbrio ácido-base, potential renal acid load.

Abstract

Low-grade metabolic acidosis, a condition characterized by minimal changes in the blood pH value still within the range considered as 
normal, is associated with a number of health damages. Feeding is one of the main factors contributing to this situation, since certain 
nutrients in the bloodstream can act as precursors of acids (phosphorus and proteins) and bases (potassium, magnesium and calcium). 
In case there is no balance between the base-forming and acid-forming nutrients, the low-grade metabolic acidosis can be established, 
and the bone tissue is among the main organs affected by this condition, which promotes increased resorption and reduction of bone 
mineralization - calcium is withdrawn from the bone in an attempt to buffer the extracellular fluid and restore acid-base balance. 
Several studies have been published evidencing the harmful effects of metabolic acidosis on bone metabolism in several populations, 
regardless of factors such as age, menopausal status and calcium intake. As a way of avoiding this condition and its effects on bones, it 
is recommended to take in an alkalizing diet, which includes food (banana, melon, watermelon, pomegranate, passion fruit, pumpkin, 
beet, chard, carrot, peppers, tomato, others) and beverages (coconut water, fresh fruit juices without added sugar and mineral water) 
that contain relevant amounts of micronutrients that act as precursors of bases in the bloodstream. Thus, it is reinforced once again 
that a natural diet rich in foods of vegetable origin is always the best option for reaching and maintaining health as a positive vitality.

Keywords: Metabolic acidosis, bone mineralization, acid-base balance, potential renal acid load.
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A
Introdução

A manutenção do equilíbrio ácido-base do 
organismo está entre uma das variáveis mais 
fortemente reguladas na fisiologia humana. 
Para haver hemostasia, é necessário que exista 
o balanço entre a ingestão/produção de H+ e sua 
remoção efetiva do corpo. Comparado a outros 
íons, a concentração de H+ nos líquidos corporais 
mantém-se normalmente em níveis baixos, dentro 
de limites estreitos. Desta forma, a precisão com 
que o íon H+ é regulado enfatiza sua importância 
para as diversas funções celulares, uma vez que as 
atividades de quase todos os sistemas de enzimas 
no corpo são influenciados pela concentração desse 
íon. A concentração real de H+ pode ser expressa 
em escala logarítmica, através de unidades de pH, 
que está inversamente associado à concentração 
de H+ – valores baixos de pH correspondem a uma 
elevada concentração de H+, e valores altos de pH 
correspondem a baixa concentração de H+1-3. 

O pH do sangue arterial é mantido dentro de 
valores estreitos, entre 7,35 e 7,45. Valores de pH 
maiores que 7,45 caracterizam o quadro chamado 
de alcalose metabólica, e valores menores que 
7,35 caracterizam a acidose metabólica. Existem 
três sistemas primários capazes de regular a 
concentração de H+ nos líquidos corporais para 
evitar acidose ou alcalose: sistemas-tampão 
químicos dos líquidos corporais, pulmões e 
rins. Qualquer alteração na concentração de H+ 
do fluido celular, ainda que mínima, tende a ser 
imediatamente controlada pelos sistemas-tampão 
do organismo. Apesar disso, em algumas situações 
específicas, essas medidas compensatórias do 
organismo para manutenção do equilíbrio ácido-
base podem falhar, e o quadro de acidose ou 
alcalose pode se instalar2,3. 

Em paralelo às definições de acidose e alcalose, 
é sabido que alterações mínimas no pH sanguíneo 
podem ocorrer ainda dentro da faixa considerada 
normal. Este quadro, em que o pH do sangue 
equilibra-se em valores próximos do limite inferior 
(ou seja, próximo a 7,35), é chamado de acidose 
metabólica de baixo grau. Ainda que de baixo 
grau, caso a duração da acidose seja prolongada 
ou cronicamente presente, o quadro torna-se 
significativo. Acredita-se que essa acidose de 

baixo grau menos severa, mas crônica, é provocada 
principalmente por dois fatores: o avanço da idade, 
como consequência de uma redução da função 
renal, e a dieta, que pode promover a acidose pelo 
aumento da carga de ácidos4.

Alimentação como fator predisponente 
para a acidose metabólica de baixo grau

A alimentação pode contribuir diretamente para 
a acidose metabólica de baixo grau por meio da 
ingestão de constituintes dietéticos formadores 
de ácidos não voláteis e de bases. Os nutrientes 
que são precursores da formação de ácidos são 
o fósforo e as proteínas de forma geral, mas 
principalmente aquelas contendo aminoácidos 
enxofrados, como cistina, cisteína, taurina e 
metionina, e aminoácidos catiônicos, como lisina, 
histidina e arginina. Já os nutrientes precursores da 
formação de bases são potássio, magnésio e cálcio. 
Deste modo, de forma generalista, os principais 
alimentos que liberam precursores de ácidos 
na corrente sanguínea são, em sua maioria, de 
origem animal, e os alimentos que são precursores 
de bases são principalmente aqueles de origem 
vegetal4,5.

Assim, caso a quantidade de ácidos lançados na 
corrente sanguínea exceda ou ultrapasse a liberação 
de bases, ocorre a perturbação do equilíbrio ácido-
base. Várias abordagens têm sido utilizadas para 
estimar a produção de ácidos pelo organismo 
todos os dias. Dentre eles, a estimativa a partir de 
constituintes dietéticos tem sido frequentemente 
utilizada por estudos epidemiológicos que avaliam 
a associação entre a carga ácida da dieta e o risco 
de doenças (Tabela 1). O net endogenous acid 
production (NEAP) é um método desenvolvido 
por Frasseto et al.6 que leva em consideração a 
quantidade de proteína e potássio, os principais 
nutrientes associados com a liberação de ácidos e 
bases, respectivamente. Já o potential renal acid 
load (PRAL), cálculo desenvolvido por Remer 
& Manz7, leva em consideração as taxas de 
absorção intestinal dos nutrientes contribuintes, 
o balanço iônico de cálcio, magnésio e potássio 
e a dissociação do fosfato a pH 7,4. Quanto mais 
negativo é o PRAL, mais alcalinizante é o alimento 
(Tabela 2).
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Tabela 1. Estimativa da produção endógena líquida de ácidos a partir de constituintes dietéticos

Os cálculos do NEAP e do PRAL podem ser utilizados para calcular o potencial acidificante/alcalinizante tanto de alimentos como de 
uma alimentação. Assim, as quantidades dos nutrientes podem ser representativas de determinado teor contido em um alimento ou as 
quantidades dos nutrientes ingeridas ao longo de um dia de alimentação.

(54.5 x proteína [g] / potássio [mg]) – 10.2

(0.49 x proteína [g]) + (0.037 x fósforo [mg]) – (0.021 
x potássio [mg]) + (0.026 x magnésio [mg]) + (0.013 

x cálcio [mg])

Net Endogenous Acid Excretion (NEAP)

Potential Renal Acid Load (PRAL)

Tabela 2. Potencial de carga ácida renal de alimentos

1,7
5,2
9,1

-1,9
-0,6
-2,1
-3,2
-0,9
-5,4
-4,4
-1,6
-1,5
-3,2
-2,0
-2,8
-1,8

-2,4
-1,1
-5,2
-3,3
-3,2
-1,6
-0,4
-1,8
-1,1
-3,4
-0,9
-3,6
-8,1
-2,4
-9,0

4,2
1,5
6,3
3,1

1,3
8,1
2,7

-2,1
-0,6
-1,2
-0,6
-0,8
-1,7
-1,6
-0,3
-0,8
-0,7
-0,3
-0,7
-0,9

-2,2
-0,8
-4,2
-5,7
-2,4
-1,3
-0,1
-2,3
-3,1
-1,5
-1,9
-3,3

-22,9
-4,1
-3,6

1,3
1,2
7,6
5,0

Cereais
Arroz branco (cozido)
Arroz integral (cozido)

Aveia em flocos

Verduras e legumes
Abóbora (cozida)

Abobrinha (cozida)
Acelga (crua)

Alface crespa (crua)
Berinjela (cozida)
Beterraba (cozida)

Cenoura (crua)
Couve manteiga (refogada)

Espinafre (cru)
Mostarda – folha (crua)

Pepino (cru)
Pimentão vermelho (cru)

Tomate

Frutas
Abacate
Abacaxi

Banana prata
Goiaba

Kiwi
Laranja
Limão
Maçã

Mamão papaia
Maracujá
Melancia

Melão
Romã

Uva verde
Uva-passa

Leguminosas
Ervilha
Feijão 

Grão-de-bico
Lentilha

PRAL (porção)PRAL (100 g)Alimento
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22,8
23,5
36,4
15,7

21,7
16,3
9,9

32,1

21,4

13,9
17,4
14,2
14,8
19

3,9
39,2
39,6

10,4

-6,1
-2,3

1,1
9,4

14,6
4,7

30,4
14,3
15,3
27,0

32,1

17,1
21,4
7,1

13,5
34,9

9,4
7,8
5,9

4,7

-12,1
-1,2

Oleaginosas
Amêndoa

Castanha-de-caju
Castanha-do-Brasil

Noz

Peixes e frutos do mar
Atum fresco assado

Cavala assada
Salmão selvagem grelhado

Sardinha assada

Carnes
Carne bovina, filé mignon 

grelhado
Carne bovina, fraldinha cozida
Carne bovina, lagarto cozido

Frango, coxa assada
Frango, sobrecoxa assada

Frango, peito grelhado

Laticínios
Leite de vaca desnatado

Queijo muçarela
Queijo prato

Ovo
Ovo de galinha cozido

Bebidas
Água de coco

Café

PRAL (porção)PRAL (100 g)Alimento

Muitos estudos observacionais têm sido 
conduzidos com o objetivo de avaliar a associação 
entre a carga ácida da dieta (avaliada principalmente 
pelo PRAL e NEAP) e o risco de doenças9-12. Dentre 
os diversos tecidos e órgãos, os ossos e os rins parecem 
ser os mais afetados pela acidose metabólica de 
baixo grau5. Mais especificamente no tecido ósseo, 

esse quadro provoca redução da mineralização e 
aumento da reabsorção óssea – o cálcio é retirado 
do osso na tentativa de tamponamento do fluido 
extracelular e restabelecimento do equilíbrio 
ácido-base13,14. Adiante, serão descritos estudos que 
avaliam o efeito de uma dieta acidificante sobre 
parâmetros de saúde óssea (Figura 1). 

Figura 1. Efeitos da acidose metabólica de baixo grau sobre o tecido ósseo

Acidose metabólica de baixo grau induzida pela dieta

Redução do pH dentro da faixa considerada normal

↑ da atividade de osteoclastos

↑ excreção marcadores de reabsoção óssea ↑ excreção urinária de cálcio

Reabsorção óssea ↓ da mineralização óssea

dissolução dos sais de cálcio da matriz óssea
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Acidose metabólica de baixo grau e o ris-
co de doenças ósseas

Diversos estudos evidenciam que uma 
alimentação rica em alimentos de origem vegetal, 
como frutas, verduras e legumes, está associada 
com melhores índices de saúde óssea15-17. Tal fato 
pode ser justificado, pelo menos em parte, pelo 
maior potencial alcalinizante da dieta, uma vez 
que dietas ricas em alimentos de origem vegetal 
estão inversamente associadas com a excreção 
de ácidos na urina18. De forma mais direta, é 
mostrado que uma ligeira redução do valor de pH 
do fluido extracelular está associada com menor 
grau de mineralização óssea, como consequência 
do aumento da atividade de osteoclastos e da 
reabsorção óssea14. 

Pesquisadores do Centro de Pesquisa em 
Nutrição Humana no Envelhecimento da USDA 
apontaram que, quanto maior a excreção líquida 
de ácidos (quantidade de ácidos excretados na 
urina), maiores eram os níveis séricos de PTH e 
a excreção urinária de N-telopeptídeo e cálcio em 
40 homens e mulheres idosos14. Em outro estudo, 
participantes seguindo uma dieta acidogênica 
por 4 dias apresentaram aumento da excreção 
urinária de cálcio e C-telopeptídeo em 74% e 19%, 
respectivamente, em comparação com indivíduos 
seguindo uma dieta alcalinizante pelo mesmo 
período. Ainda, a ingestão por 4 dias de uma 
dieta com caráter acidificante esteve associada 
com a ligeira, porém significante, redução do 
pH sanguíneo e urinário19. Ainda, New et al. 
evidenciaram que o NEAP esteve associado com 
menor densidade mineral óssea do fêmur e redução 
da massa óssea em 1.056 mulheres, independente 
da idade e do status menopausal20. 

Tendo em vista os efeitos deletérios da acidose 
metabólica de baixo grau sobre o tecido ósseo, 
sobre a homeostase do cálcio e, ainda, sobre o 
importante papel deste mineral na formação da 
matriz óssea, faz-se importante pontuar que alguns 
estudos têm mostrado que os efeitos deletérios 
de uma dieta acidogênica sobre os ossos são 
independentes da ingestão de cálcio19,21. Em um 
estudo com 151 mulheres pós-menopáusicas, 
quanto maior o PRAL e NEAP da dieta, menor 
a densidade mineral óssea – associação esta 

que se manteve significante mesmo naquelas 
participantes com ingestão de cálcio >800 mg/ 
dia21. 

Assim como o que ocorre com alimentos, a 
ingestão de bebidas com potencial alcalinizante, 
como águas minerais, parece exercer efeitos 
benéficos sobre o tecido ósseo, associando-se com 
a redução dos níveis de marcadores de reabsorção 
óssea. Wynn et al. compararam os efeitos da 
ingestão de duas águas minerais (água A: cálcio 
= 520 mg/ L, bicarbonato = 291 mg/ L, sulfato = 
1.160 mg/ L, PRAL = +9,2 mEq; água B: cálcio 
= 547 mg/ L, bicarbonato = 2.172 mg/ L, sulfato 
= 9 mg/ L,PRAL = -11,2 mEq) em 30 mulheres 
jovens, que foram aleatoriamente dividas em dois 
grupos para ingerir uma das duas águas minerais 
por 4 semanas. A quantidade de água ingerida por 
ambos os grupos foi a mesma, e a dieta durante o 
período foi similar para os dois grupos (965 mg 
de cálcio). Como resultado, foi encontrado que as 
participantes que ingeriram a água alcalinizante 
apresentaram níveis menores de PTH sérico e de 
C-telopeptídeo urinário22.

Os efeitos benéficos das águas minerais 
alcalinizantes sobre o metabolismo ósseo são 
dependentes do grau de mineralização das 
mesmas. Segundo Wynn et al., o perfil ideal de 
água mineral capaz de proporcionar benefícios 
à saúde óssea é aquele com conteúdo de cálcio 
superior a 200 mg/L e de bicarbonato superior 
a 700 mg/L. Este é um fato que merece atenção 
quando pensamos na composição das águas 
minerais extraídas de fontes naturais brasileiras23. 
Em um estudo publicado por nosso grupo de 
pesquisa, após avaliação da composição de 243 
águas minerais extraídas de fontes localizadas 
em território brasileiro, foi verificado que o teor 
de cálcio e bicarbonato foi, em média, 5,78 mg/ 
L e 43 mg/ L, respectivamente, mostrando, desta 
forma, que as águas minerais brasileiras não são 
interessantes para proporcionar benefícios extras 
para o tecido ósseo24. 

Conclusão

A acidose metabólica de baixo grau, caso ocorra 
de forma repetida e crônica, está associada com 
piores índices de mineralização óssea, o que pode 
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representar um maior risco para doenças do tecido 
ósseo. De forma oposta, uma alimentação com 
caráter alcalinizante (incluindo águas minerais) 

está associada com a redução de marcadores de 
reabsorção óssea e, assim, melhores parâmetros 
de saúde óssea.
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