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RESUMO 

 

O presente trabalho discute questões referentes à osteoporose e índice de massa 

corporal (IMC), considerados atualmente como importantes problemas de saúde pública 

do mundo, devido, sobretudo, ao processo de envelhecimento populacional e sua 

relação com a morbidade e a mortalidade. O tecido ósseo encontra-se em constante 

processo de remodelação. A homeostase do sistema está na dependência de uma 

remodelação óssea equilibrada, ou seja, da dinâmica balanceada entre a atividade dos 

osteoblastos e osteoclastos. Se este balanço inclinar-se a favor dos osteoclastos, levará à 

perda de massa óssea. Diferentes técnicas têm sido empregadas para o diagnóstico da 

osteoporose, sendo a densitometria óssea o melhor método disponível, devido à 

utilização de absorciometria de dupla energia de raios-X (DXA), permitindo medir 

partes centrais do esqueleto (coluna e fêmur). O objetivo desta pesquisa é estimar a 

prevalência da osteoporose na população adulta assistida na atenção básica de Niterói e 

sua associação com fatores de risco em uma análise estratificada por gênero. Para tanto, 

foi realizado um estudo observacional, transversal, com 366 pessoas de ambos os sexos, 

com idade ≥ 45 anos, residentes no município de Niterói, Brasil. Foram consideradas as 

seguintes variáveis: sexo, idade, cor da pele, consumo de álcool, prática de atividade 

física, IMC, uso de tiazídicos e relação cálcio/creatinina urinária. Com base nos dados, 

percebe-se que a prevalência de perda de massa óssea, em qualquer grau, foi de 52,1%, 

sendo 44,1% apresentando osteopenia e 7,9% osteoporose. Quanto ao efeito da massa 

corporal, o aumento do IMC parece conferir proteção para a perda de massa óssea que 

ocorre com o envelhecimento, sendo maior nas faixas etárias menores, em ambos os 

sexos. Curiosamente a excreção urinária de cálcio parece ser um fator de risco para o 

aumento da perda de densidade mineral óssea (DMO). 

 

Palavras-chaves: osteoporose; densitometria óssea; fatores de risco. 
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ABSTRACT 

 

This work discuss issues concern of osteoporosis and body mass index (BMI), 

considered as important topics of global public health, due, about everything, to the 

populational ageing and its relationship with morbidity and mortality. The bone tissue is 

constantly remodeling process. The system’s homeostasis is on balanced bone reshuffle 

balance dependence, meaning, depends on balanced dynamics between osteoblasts and 

osteoclasts activite. If this balance tended to osteoclasts, it’ll take to bone mass loss. 

Different techniques have been employed for the diagnosis of osteoporosis, and bone 

densitometry the best available method, for use dual-energy x-ray absorptiometry 

(DXA), allowing measure central parts of the skeleton (spine and femur). The objective 

of this research is to estimate the prevalence of osteoporosis in assisted adult population 

in primary care Niterói and its association with risk factors in a stratified analysis by 

gender. For this, an observational and cross-sectional study with 366 people of both 

sexes aged less than or equal to 45 years, living in Niterói, Brazil. The following 

variables were considered: gender, age, skin color, alcohol consumption, physical 

activity, BMI, use of thiazides and calcium / urinary creatinine. Based on the data, it is 

clear that the prevalence of bone loss in any degree, was 52.1%, with 44.1% having 

osteopenia and osteoporosis 7.9%. As for the effect of body mass, increased BMI and 

waist circumference seems to confer protection to the loss of bone mass that occurs with 

aging, being higher in younger age groups, in both sexes. Interestingly, the urinary 

excretion of calcium appears to be a risk factor for the increased loss of bone mineral 

density (BMD). 

 

 Keywords: osteoporosis; bone densitometry; risk factors. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o rápido proceso de envelhecimento populacional, como conseqüência do 

aumento da expectativa de vida, assiste-se ao aumento das doenças crônicas mais 

comuns em idades avançadas, dentre elas as alterações na densidade mineral óssea 

(DMO) (Chaimowicz,1997). 

A osteoporose é um distúrbio esquelético sistêmico e assintomático 

caracterizado pela diminuição da DMO, levando à deterioração da microarquitetura do 

tecido ósseo, com conseqüente aumento da fragilidade, capaz de gerar fraturas ósseas 

sem trauma ou com trauma de baixo impacto (WHO,1994). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera que a osteoporose é uma 

“Epidemia Silenciosa do Século”. Atinge homens e mulheres com predominância no 

sexo feminino com deficiência estrogênica e indivíduos idosos (Ministério da Saúde, 

2006). Estudos realizados na população brasileira sobre a prevalência de osteoporose 

auto referida (diagnóstico médico prévio) encontraram valores entre 4,4% a 6% 

(Martini et al.,2009; Pinheiro et al.,2010).  

Além das mulheres e idosos, também são considerados indivíduos com maior 

risco de perda de massa óssea em qualquer nível, aqueles com história de casos de 

osteoporose na família, os de cor de pele branca (por possuírem menor pico de massa 

óssea que os de pele parda ou preta), os magros, os de tipo constitucional pequeno (por 

possuírem ossos mais finos) e as mulheres com menopausa precoce. Representam 

fatores comportamentais/ambientais a ingestão de álcool em nível de risco, tabagismo 

(por ser inibidor da multiplicação dos osteoblastos), o sedentarismo, o consumo 

inadequado de determinados nutrientes na dieta e endocrinopatias (Szejnfeld, 2001; 

Wilkins & Birge, 2005; Kanis et al.,2007). 

Nos últimos anos, a associação entre obesidade e osteoporose tem sido 

ativamente investigada com estudos epidemiológicos e clínicos, havendo evidências que 

o aumento do índice de massa corporal (IMC) é um fator protetor para a perda de massa 

óssea, principalmente em idosos (Albala et al.,1996, Chang at al., 2013; Gouveia at 
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al.,2014) , embora este não seja um achado universal (Zhao et al.,2008; Bredella et 

al.,2012; Aguirre et al.,2014).  

A OMS (1994), publicou critérios para diagnóstico de perda de massa óssea 

baseados na avaliação quantitativa da DMO através da absorciometria de raio-x de 

dupla energia central (DXA), preconizada como padrão ouro.  Os resultados são 

expressos por meio de valores absolutos em gramas de mineral por centímetro quadrado 

(g/cm2) e também em desvios padrão (DP), através do Z-score e T-score, sendo este 

cálculo feito diretamente pelo software do aparelho. Para avaliação de homens abaixo 

de 50 anos de idade e mulheres na menacme, utiliza-se o Z-score, onde a DMO é 

comparada com a média de uma população da mesma idade, sexo e etnia. Na avaliação 

de homens após 50 anos de idade e mulheres na pós-menopausa utiliza-se o T-score, 

sendo a DMO comparada com a média de um adulto jovem do mesmo sexo, permitindo 

nesta população classificar a DMO em normal, osteopenia e osteoporose (Brandão et 

al.,2008). 

Existem poucos estudos brasileiros sobre a prevalência de osteoporose em 

adultos e idosos diagnosticados através da DXA, principalmente em população com 

maioria de não brancos, cujas condições de moradia os obrigam a ser ativos fisicamente. 

Também não foram encontradas investigações sobre o efeito protetor da 

obesidade para a diminuição da massa óssea nas diferentes faixas etárias. Se o aumento 

do IMC em idosos pode diminuir a perda de massa óssea, por outro lado, tem efeitos 

negativos tais como a perda da mobilidade e do equilíbrio (Andrade et al.,2012).  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Formação do Tecido Ósseo 

O tecido ósseo compõe um dos principais sistemas do corpo humano, sendo 

formado por um tecido conjuntivo rígido, cuja matriz se apresenta mineralizada. 

Constitui aproximadamente 20% do peso corporal, formando estruturalmente o 

esqueleto. Tem como funções básicas o suporte, proteção, locomoção e depósito de 

cálcio, fosfato e outros íons, armazenando-os ou liberando-os de forma controlada. Está 

sob o controle de fatores sistêmicos, como os hormonais e de fatores locais, como os 

fatores de crescimento e citocinas (Katchburian, 2004; Junqueira & Carneiro, 2009).  

O tecido apresenta uma camada externa compacta denominada cortical, e uma 

estrutura interna trabeculada ou esponjosa, contendo espaços intercomunicantes que 

abrigam a medula óssea. O componente cortical é formado e desenvolvido 

primariamente e cresce longitudinalmente dando origem aos ossos longos, como por 

exemplo, o osso do fêmur. O componente trabecular corresponde às extremidades do 

osso, como a cabeça do fêmur. Como a porção cortical é a primeira a ser formada pelo 

organismo, conforme o indivíduo cresce, há uma constante troca de massa óssea 

denominada por alguns autores como remodelação óssea. Neste processo de formação, 

reabsorção, manutenção e remodelação óssea participam quatro tipos celulares distintos 

que derivam de duas linhagens, sendo uma relacionada à formação e manutenção 

(osteoblastos, células de revestimento ósseo e osteócitos), e outra à reabsorção 

(osteoclastos) (Cukier, 2006). 

Os osteoblastos, osteócitos e células de revestimento encontram-se localizados 

na camada interna do periósteo e da medula óssea, na linha osteoprogenitora. São 

responsáveis pela formação do tecido ósseo durante o desenvolvimento embrionário, 

crescimento, remodelação e reparo de fraturas ou de qualquer outra alteração óssea 

(Waller et al.,1995). Os osteoblastos são células mononucleadas, de origem 

mesenquimal responsáveis pela formação da matriz orgânica do osso, bem como a sua 

mineralização (Mackie, 2003). Dentre as substâncias que produz, podemos citar a 
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fosfatase alcalina, a proteína GLA, grandes quantidades de colágeno do tipo I e uma 

variedade de outras proteínas da matriz (Plapler, 1997). Os osteoblastos também 

funcionam como receptores e transmissores de sinais para remodelação, pois possuem 

receptores para hormônios, como os da tireóide, da paratireóide, estrogênios, 

glicocorticóides, insulina e vitamina D (Ten Cat, 2001; Katchburian & Arana, 2004). 

Os osteoclastos são células móveis, gigantes, multinucleadas e extensamente 

ramificadas. Sua função principal é retirar o cálcio da matriz óssea quando este se 

encontra em níveis baixos no sangue, processo este provocado pelo paratormônio, que 

mobiliza cálcio através da reabsorção do osso podendo ocasionar a formação de 

cavidades no tecido ósseo (Santos et al.,2011).  

A homeostase do sistema esquelético depende de uma remodelação óssea 

equilibrada, ou seja, da dinâmica balanceada entre a atividade dos osteoblastos e 

osteoclastos (Takayanagi, 2005; Junqueira & Carneiro, 2009). Nos adultos tais 

fenômenos de reabsorção e depósito acarretam constantes mudanças na estrutura óssea, 

pois a cada semana são recicladas 5% da massa óssea (Consenso Brasileiro de 

Osteoporose, 2002). Quando por algum motivo este processo encontra-se em 

desequilíbrio, a saúde óssea é prejudicada podendo o indivíduo desenvolver osteopenia 

(perda leve de massa óssea), ou ainda, osteoporose (perda severa da massa óssea).  

2.2. Perda de Massa Óssea 

A baixa DMO é caracterizada pela degeneração da microarquitetura óssea, com 

aumento da fragilidade e risco de fraturas, sendo os indivíduos com mais idade e 

mulheres na pós-menopausa, os grupos mais vulneráveis aos prejuízos ósseos (WHO, 

2003). 

O metabolismo ósseo ou remodelagem é caracterizado no adulto por atividade 

de reabsorção e formação óssea estritamente acoplada no tempo e espaço sendo 

caracterizada histologicamente como unidade de remodelação óssea. Com a idade 

ocorre um desacoplamento dos processos, onde a reabsorção óssea passa a superar a 

formação, devido a uma atividade aumentada dos osteoclastos ou a uma formação óssea 

deficiente, sendo os mecanismos implicados diferentes em função do sexo, idade e 

estado hormonal (Eriksen et al.,  1990). Porém, quando a perda da massa óssea ocorre 

em idades precoces, o diagnóstico da doença muitas vezes só é realizado após uma 
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primeira fratura, devido à perda ocorrer de maneira silenciosa e assintomática (Plawecki 

& Novakofski, 2010).  

Durante a juventude o organismo produz uma grande quantidade de massa 

óssea, denominada pico de massa óssea. Esse ganho ocorre em média até os 25 anos de 

idade, sendo este acúmulo fundamental na saúde esquelética e na determinação do risco 

de fraturas osteoporóticas na idade adulta (Ocarino & Sekarides, 2006). O pico de 

massa óssea é maior no sexo masculino e tende a se estabilizar por um período de 

tempo, iniciando então uma redução progressiva em ambos os sexos com uma média de 

perda de 0,3% ao ano para o homem e 1% ao ano para as mulheres. No sexo feminino 

ocorre uma perda óssea rápida no período da menopausa, de 2% a 4% ao ano para o 

osso trabecular, e 1% ao ano para osso cortical nos primeiros 5 a 10 anos após a 

menopausa (Ministério da Saude, 2006; Mcphee & Ganong, 2011). 

2.3. Fraturas Ósseas 

Muitos fatores de risco podem contribuir para o risco de fraturas osteoporóticas, 

tais como: idade, história familiar de fratura, baixo índice de massa corpórea e fratura 

prévia por fragilidade. As principais ocorrências são em colo de fêmur, vértebra e punho 

(Kanis et al.,2007). 

O ônus econômico de osteopenia, osteoporose e fratura por fragilidade (FF) é 

consideravelmente alta e deverá aumentar significativamente nas próximas décadas, 

devido ao envelhecimento da população (Becker et al.,2010). Fraturas por fragilidade 

estão associadas à consequências clínicas graves, incluindo dor crônica, deformidades 

ósseas, perda de independência e redução da expectativa de vida (Lewiecki, 2008; Bliuc 

et al.,2009). 

O risco de fraturas é maior em pessoas com T- score na faixa de osteoporose, no 

entanto, a maioria das fraturas ocorre em doentes com osteopenia, tendo em vista o 

grande número de indivíduos compreendidos nesta categoria (Siris et al.,2004 & Pasco 

et al.,  2006).  Quanto ao local e idade, as fraturas do antebraço são responsáveis por 

uma proporção maior em indivíduos mais jovens do que em idosos. Por outro lado, as 

fraturas de quadril são raras na idade de 50 anos, mas tornou-se a fratura osteoporótica 

predominante à partir da idade de 75 anos (Hernlund et al.,2013). As possíveis 

limitações que surgem com esta fratura, potencializadas pela sobreposição de outras 
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doenças debilitantes, tornam esses pacientes dependentes para as atividades da vida 

diária, gerando ônus para a família e aos sistemas de saúde (Frisoli, 2000). 

As fraturas em quadril, antebraço, coluna e úmero ocorrem mais comumente em 

homens, com uma distribuição bimodal, sendo um pico em idades mais jovens e outro 

pico em idades mais avançadas e suas consequências clinicas apresentam maior 

morbidade e mortalidade do que para as mulheres (Kiebzak et al.,2002).   

As fraturas no sexo feminino ocorrem com maior freqüência após os 50 anos de 

idade (Singer et al.,1998). O déficit abrupto de estrogênio após a menopausa leva as 

mulheres a perderem cerca de 15% de massa óssea neste período, que conduz a um 

aumento de 1,5 a 3 vezes no risco de fratura (Kanis, 2002; Marcus, 2002).  

Segundo a International Osteoporosis Foundation (2008), a osteoporose faz com 

que ocorram mais de 8,9 milhões de fraturas por ano em todo o mundo, cerca de 1.000 

por hora.  Dentre estas fraturas, cerca de 1,6 milhões ocorrem no quadril, 1,7 milhões na 

extremidade distal do antebraço e 1,4 milhões em vértebras. Destas fraturas, 35% 

ocorreram na Europa, estando associadas à melhoria na prosperidade sócio-econômica 

que, por sua vez, diminui os níveis de atividade física diária (Johnell e Kanis, 2006). 

Calcula-se que no EUA, uma a cada duas mulheres e um a cada oito homens acima dos 

50 anos sofrerá uma fratura relacionada à osteoporose no decorrer de sua vida. 

Atualmente são gastos 14 bilhões de dólares, decorrentes das 1,5 milhões de fraturas 

que ocorrem anualmente (Vanderpum et al.,1995). 

O estudo Latino-Americano de Osteoporose Vertebral (LAVOS), de base 

populacional em seis países da América Latina, mostrou que uma a cada três mulheres 

após os 50 anos desenvolve osteoporose, com chances de fraturar especialmente 

vértebras, punho ou fêmur (Clark et al.,2009).  No Brasil, The Brazilian Osteoporosis 

Study (BRAZOS), (Pinheiro et al.,2010), mostra que sedentarismo, tabagismo atual, 

pior qualidade de vida e diabetes mellitus são os fatores clínicos de riscos mais 

relevantes para fratura por baixo impacto em homens brasileiros. Nas mulheres, os mais 

importantes foram idade avançada, menopausa precoce, sedentarismo, pior qualidade de 

vida, maior consumo de fósforo, diabetes mellitus, quedas, uso crônico de 

benzodiazepínicos e história familiar de fratura de fêmur após os 50 anos em parentes 

de primeiro grau.  
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Segundo o Ministério da Saúde (2006), cerca de 10 milhões de brasileiros 

sofrem com osteoporose e 24 milhões terão fraturas a cada ano. A proporção de pessoas 

que morrem devido à fratura de quadril é de 10 a 20 % em até seis meses, podendo 

chegar a 31% em homes e 16 % nas mulheres no primeiro ano após a fratura (Vaseenon, 

2010).         

Kanis et al.,  (2008) idealizaram o Fracture Risk Assessment Tool (FRAX) para 

a OMS, sendo este um algoritmo baseado em evidências, a fim de avaliar o risco de 

fraturas osteoporóticas em 10 anos, pela presença de fatores de risco para fratura 

osteoporótica com ou sem a informação de DMO. Neste algoritmo é avaliada a idade (> 

50 anos), sexo, história pregressa de fratura atraumática, baixo índice de massa 

corporal, uso de glicocorticóide oral, osteoporose secundária, história familiar de fratura 

atraumática, tabagismo e alcoolismo definido como três doses diárias de bebida 

alcoólica. 

2.4 Classificação da osteoporose 

A osteoporose pode ser classificada como primária ou secundária. A forma 

primária é classificada em tipo I e tipo II (Gali, 2001). No tipo I, também conhecida por 

tipo pós-menopausa, existe rápida perda óssea e ocorre na mulher nos primeiros 10 anos 

após a menopausa, sendo conseqüente à deficiência de estradiol (E2). A perda óssea é 

mais acelerada e predomina sobre o osso trabecular, estando associada às fraturas das 

vértebras e do rádio distal (Guarniero, 2004). Já na osteoporose tipo II ou “senil”, a 

perda óssea resulta do envelhecimento normal, afetando homens e mulheres. Fatores 

importantes para sua ocorrência estão relacionados a uma baixa quantidade de vitamina 

D no organismo e consequente diminuição na absorção de cálcio, sendo este um 

regulador da secreção de paratormônio (PTH) pelas glândulas paratireóideas, 

controlando tanto o depósito quanto a secreção de cálcio a partir dos ossos (Ganong, 

2005). 

O termo osteoporose secundária refere-se à perda óssea resultante de distúrbios 

clínicos específicos, como endocrinopatias, alterações gastrointestinais/nutricionais, uso 

de medicações (glicocorticóides, alguns anticonvulsivantes, reposição excessiva de 

hormônios da tireóide), dentre outros (uso de álcool, artrite reumatóide, doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), mieloma múltiplo e hipercalciúria idiopática) 

(Gardner & Shoback, 2013).  
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As diferenças entre os dois sexos associados ao processo de envelhecimento 

oferecem um risco potencial à saúde óssea. Em mulheres, por exemplo, a deficiência de 

estrogênio nos primeiros anos após a menopausa (5 a 7 anos), desencadeia efeitos 

dramáticos sobre a saúde óssea, com potencial perda de até 20% de sua massa óssea 

(Ahlborg et al.,2001). Em homens, além da idade, outros fatores de risco estão 

associados à osteoporose, como baixo IMC, inatividade física (nos últimos 12 meses), 

fumo, raça branca e história materna de osteoporose após 50 anos (Tanaka et al.,  2001). 

2.5 Fatores de risco 

Uma série de fatores de risco influenciam na DMO. Estes fatores podem ser 

genéticos/biológicos e comportamentais/ambientais. São considerados fatores de risco 

individuais: história de casos de osteoporose na família, sexo, idade, raça branca (por 

possuir menor pico de massa óssea que a raça negra), indivíduos magros, tipo 

constitucional pequeno (por possuírem ossos mais finos) e menopausa precoce. 

Representam fatores comportamentais/ambientais: uso de álcool, tabagismo (por ser 

inibidor da multiplicação dos osteoblastos); cafeína (aumenta excreção de cálcio); 

sedentarismo; má nutrição; dieta rica em fibras, fosfato e proteínas (diminuem a 

absorção de cálcio); baixo consumo de cálcio e de vitamina D; terapia com 

glicocorticoides; nuliparidade; amenorréia e endocrinopatias (Szejnfeld, 2001; Wilkins 

& Birge, 2005; Kanis et al.,2007).  

2.5.1 Sexo e idade 

 A osteoporose é uma doença freqüente que afeta uma em cada três mulheres e 

um em cada doze homens, sendo os números de osteopenia ainda maiores (Keen, 2003). 

Durante o período da puberdade, o aumento anual da DMO eleva-se, chegando a 

duplicar em alguns sítios, como por exemplo, na coluna lombar (Bonjour et al.,1991) 

Este aumento persiste até o fim da puberdade, chegando a uma estabilização da massa 

óssea conhecida também como pico da massa óssea. A partir dos 40 anos inicia-se a 

perda óssea lentamente, com predomínio de reabsorção sobre a formação.  

Além da idade, o gênero é também um importante fator da saúde óssea, visto 

que pessoas do sexo feminino são mais predispostas a desenvolver osteoporose. Este 

fato se deve ao sexo feminino apresentar desenvolvimento sexual precoce e ter um 

período de maturação óssea menor quando comparado ao sexo masculino. Observa-se 

no sexo feminino que o ganho da massa óssea diminui rapidamente após a menarca, não 
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apresentando ganhos estatísticos nos próximos dois anos, porém a formação óssea 

endocortical continua a ocorrer, diminuindo o diâmetro medular. Já no sexo masculino 

durante a puberdade, o osso apendicular expande com pouca mudança no diâmetro 

medular, levando ao aumento da espessura e diâmetro cortical, proporcionando a estes 

adolescentes um maior pico de massa óssea (cerca de 3300 g) do que as do sexo 

feminino (cerca de 2600 g) (Seeman, 1999). 

Tanto os homens quanto as mulheres apresentam um declínio na DMO a partir 

da meia-idade. O hipogonadismo é um importante fator de risco em homens, enquanto 

que nas mulheres, além de atingirem menor pico de massa óssea, importantes alterações 

hormonais ocorrem no período da menopausa, dentre elas a deficiência estrogênica, 

desencadeando maior risco de desenvolver osteoporose (Tomkinson et al.,1997). 

Riggs et al.,  (1995) examinou as mudanças estruturais específicas de gênero que 

ocorrem nos ossos, incluindo a avaliação da área óssea. Eles demonstraram que na idade 

adulta jovem, os homens tinham área óssea 35% a 42% maior do que as mulheres (P < 

0, 001).  Outra importante observação foi que no sexo masculino, o osso trabecular 

apresenta uma estrutura em forma de placa, com a menor separação, sendo superior ao 

sexo feminino (P < 0,05) (Russo et al.,2003).  

No estudo de Rotterdam a prevalência de osteoporose ajustada por idade foi  de 

12,1 % nos homens em comparação a 29,1% em mulheres. Além disso, na população 

com 85 anos ou mais, a prevalência atinge 36,4% em homens e 57% em mulheres 

(Schuit et al.,2004). 

2.5.2 Etnia  

A prevalência de Osteoporose e a incidência de fraturas apresentam grande 

variação entre as raças, sendo os caucasianos e asiáticos os que possuem maior 

incidência da doença e risco de fraturas (Pinto et al.,2002). Os negros apresentam 

menor incidência da doença, pois possuem maior pico de DMO e maiores níveis de 

calcitonina circulante que os caucasianos, latinos-americanos e asiáticos (Looker et al.,  

1998; Radominski et al.,2002; Hill et al.,2008 ).  

 Os indivíduos negros apresentam corpos vertebrais mais largos e curtos do que 

os caucasianos, trabéculas mais espessas e maior densidade volumétrica trabecular, o 

que a protege da perda óssea (Gilsanz et al.,1991). 

Um estudo realizado nos Estados Unidos da América revelou que 20% das 

mulheres caucasianas apresentavam osteoporose na pós-menopáusica, contra 8% em 
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mulheres negras (Looker et al.,1997). Um estudo observacional transversal realizado 

em Boston, com 1.209 homens de diferentes raças, de 30 a 79 anos completos, mostra 

que os de pele negra possuem maior DMO e conteúdo mineral ósseo do que os 

hispânicos e de pele branca, em todos os sítios avaliados.  As diferenças observadas são 

provavelmente em função da variação tanto do pico de massa óssea quanto da perda 

óssea relacionada com a idade (Araujo et al.,2007). 

A raça/etnia reflete uma complexa interação de fatores sociais, influências 

históricas e biológicas. (Lin et al.,2000). 

2.5.3 Genética 

A genética parece desempenhar um papel importante na determinação da massa 

óssea e risco de fratura. Uma história familiar de fraturas por fragilidade é um fator de 

risco significativo para o diagnostico clinico de osteoporose, independente da DMO 

(Kanis et al.,2004). Acredita-se que o pico de massa óssea seja fortemente influenciado 

pela hereditariedade, apesar de efeitos cumulativos do estilo de vida interferirem 

(Baudoin et al.,2002). 

Freitas (2006), afirma que os fatores genéticos são responsáveis por 85% da 

variância interpessoal da DMO. Embora a maioria dos estudos genéticos sejam 

realizados no sexo feminino, alguns trabalhos recentes sugerem que a história familiar 

positiva de fratura é também importante na detecção da DMO no sexo masculino (Kanis 

et al.,2007). Muitas mulheres seguem dietas para perda de peso e, dessa forma, 

consomem alimentos insuficientes para assegurar um aporte adequado de cálcio. As 

mulheres têm menos massa óssea, porém possuem uma esperança média de vida 

superior. Além disso, estão sujeitas também a uma depleção maior de cálcio durante a 

gravidez e a lactação e contínua perda óssea com o aumento da idade (Spirduso, 2005). 

Outros autores afirmam que a determinação genética da densidade mineral óssea 

pode ser mediada por polimorfismos do Ácido Desoxirribonucleico (DNA) de genes 

relacionados à remodelação e particularmente à formação óssea. Estudos realizados com 

gêmeos monozigóticos e dizigóticos demonstraram que 80% da variação na 

osteocalcina sérica pode ser explicada por fatores genéticos. Estes dados indicam que a 

osteocalcina, e, por conseguinte, a formação óssea circulante, é fortemente determinada 

pela genética (Kelly et al.,1991; Tokita et al.,1994).  
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2.5.4 Alimentação 

A nutrição é um fator modificável que possui uma participação relevante na 

prevenção dos principais agravos de saúde causados pela perda excessiva de massa 

óssea. O consumo adequado de proteínas, cálcio, vitamina D e nutrientes que 

promovem um ambiente mais alcalino, favorecem o metabolismo ósseo (IOF, 2004). 

Componentes dietéticos como fitatos, oxalatos, frações de fibra dietética e ácidos graxos 

saturados de cadeia longa podem formar complexos insolúveis com o cálcio na luz 

intestinal, impedindo sua absorção (Tirapegui, 2005). A ingestão elevada de proteínas 

na dieta demonstra perda de cálcio em excesso na urina, aumentando a necessidade de 

cálcio pelo organismo (Szejnfeld, 2001). Outro importante fator alimentar em idosos 

está relacionado à vitamina D, por terem a pele mais fina e com menos células para essa 

produção desta vitamina e em decorrência da rara exposição à luz solar (Frank & 

Soares, 2004).  

2.5.5 Massa Corporal 

Tanto a gordura corporal quanto a massa magra estão correlacionadas com a 

DMO. A obesidade, aparentemente exerce proteção contra a perda óssea após a 

menopausa (Albala et al.,1996; Reid et al.,1992; Pluijm et al.,2001; National Institutes 

of Health, 2000).   

 Nos EUA, Nayak et al (2009) verificaram que entre os fatores associados com 

diagnóstico de osteoporose em idosos, encontrava-se o baixo IMC. Um estudo com 

3529 mulheres em Taiwan, avaliado a DMO através do DXA, encontrou relação 

negativa entre IMC e osteoporose, sendo menor o risco da doença em pacientes com 

maior IMC (Yang et al.,  2004). 

Em um estudo com 6.249 mulheres italianas (com idade entre 30-80 anos) foram 

medidos e calculados IMC, DMO, conteúdo mineral ósseo, massa gorda e massa magra 

por absorciometria de dupla energia de raios-X. O percentual de osteopenia e 

osteoporose na população examinada foi 43,0% e 16,7%, respectivamente, sendo menor 

o risco de osteoporose entre os obesos, o que não se observou na osteopenia (Andreoli 

et al.,2011). Um estudo conduzido por Frost (1997) esclarece que existe associação 

positiva somente quando a massa gordurosa exerce forças mecânicas sobre o tecido 

ósseo, sendo que em individuo obeso e sedentário, a força e massa musculares reduzidas 

podem levar à osteopenia. 
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Embora estes dados indiquem que a obesidade pode exercer um efeito protetor 

sobre o tecido ósseo, uma quantidade crescente de evidências mostram resultados 

conflitantes, sugerindo que a obesidade (IMC> 30) pode realmente interferir 

negativamente com a saúde óssea (Zhao et al.,2008). 

2.5.6 Fase reprodutiva feminina e Menopausa  

A extensão do período de exposição aos estrogênios mostra ser importante 

determinante da DMO, visto a existência de associação entre as idades na menarca e 

menopausa (Ito et al.,1995; Cooper & Sandler, 1997).  Em estudos realizados com 243 

mulheres mexicanas com idade média de 55,92 ± 31 anos, Mendonza-Romo et al.,  

(2013), mostram que menarca em idade superior a 13 anos em mulheres na pós-

menopausa é um fator de risco para a osteoporose. A multiparidade não apresentou 

associação com osteoporose, sendo os resultados consistentes com outros estudos 

(Streeten et al.,2005; Rojano et al.,2011). 

A perda da massa óssea pode ser até 10 vezes maior no período pós-menopausa, 

sendo que nos primeiros 5 a 10 anos que seguem a última menstruação, a massa óssea 

pode diminuir de 2 a 4 % ao ano no osso trabecular e 1% ao ano no osso cortical 

(Ministério da Saúde, 2006). Na menopausa ocorre deficiência de estrogênio, o que 

desencadeia um aumento na taxa de degradação e renovação, diminuindo a formação 

óssea dentro de cada unidade de remodelação, conduzindo a uma diminuição rápida da 

massa óssea (Compston, 1994). Verifica-se igualmente um aumento da atividade dos 

osteoclastos, produzindo cavidades de reabsorção profundas, desagregação da estrutura 

do osso esponjoso e soluções de continuidade (The Eshre Capri Workshop Group, 

2010).  

O estudo conduzido por Schnatz et al (2010), com 619 mulheres na pós-

menopausa mostrou que a primeira gravidez quando em idade superior aos 27 anos, 

diminui o risco da osteoporose em idade pós-menopausa, sendo que a amamentação se 

apresenta como um fator de proteção contra osteoporose. 

2.5.7 Atividade física  

A força do osso depende fundamentalmente de sua composição quanto à suas 

dimensões estruturais (Turner et al.,2006; Seeman et al.,2006).A prática de atividades 

físicas tem sido apontada como elemento essencial na construção e manutenção da 

massa óssea e na prevenção da osteoporose (Kisner & Colby, 1996). Uma maior carga 
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ao longo do tempo aumenta a massa óssea, tendo em vista que a tensão interna no osso 

ativa os osteócitos que por sua vez alteram o equilíbrio entre a reabsorção e formação 

óssea. (Rubin et al.,1984, Smith et al.,1995). 

O exercício físico vigoroso até os 30 anos de idade, principalmente, e a ingestão 

adequada de cálcio, tendem a favorecer um elevado pico de massa óssea e 

consequentemente prevenir a osteoporose (Nieman, 1999). O estudo conduzido por 

Kriska et al.,(1988), em mulheres adultas, mostra que a DMO não se associa à atividade 

física recente mas com o padrão de atividade física exercido entre os 14 e 21 anos de 

idade. Estes dados reforçam a importância de aumentar a atividade física dos jovens 

com a finalidade de otimizar o pico de massa óssea. 

2.5.8 Renda  

O baixo nível socioeconômico está associado ao aumento do risco de 

desenvolvimento de doenças crônicas devido às alterações ocorridas no sistema 

fisiológico destes indivíduos (Gruenewald et al.,2012). Em um estudo de revisão 

conduzido por Brennan et al., (2011), não foi encontrada associação entre a renda de um 

indivíduo e sua DMO, mas relata evidências de uma associação positiva entre nível de 

escolaridade e DMO em mulheres, semelhantes a outros estudos (Brennan et al.,2009; 

Crandal et al., 2015). Embora a renda e a situação financeira estejam relacionadas aos 

níveis de escolaridade, elas podem mudar substancialmente ao longo da vida, 

permitindo que circunstâncias econômicas de outro momento venham refletir na saúde 

atual do individuo. 

2.5.9 Alcoolismo 

A ingestão de álcool possui múltiplos efeitos sobre o esqueleto. Alguns estudos 

sugerem que o consumo moderado em ambientes sociais pode ser associado com 

maiores valores de densidade mineral óssea (Baron et al.,2001; Felson et al.,  1995; 

Holbrook & Barrett, 1993), porém o consumo excessivo ao longo da vida pode estar 

associado com osteoporose e fraturas osteoporóticas (Schapira, 1990). 

Um estudo realizado em mulheres francesas com idade acima de 75 anos, 

observou que o consumo moderado de vinho (de uma a três taças diárias) apresentou 

associação com um aumento na DMO em trocanter, porém a oferta de doses superiores 

às descritas não exerceram efeitos significativos. (Ganry et al.,2000). 
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2.5.10 Tabagismo 

Existem várias evidências de que o consumo de cigarros influencia 

negativamente na massa óssea (Navarro, 2011; Ward & Klesges, 2001). A nicotina 

apresenta efeito inibidor direto nos osteoblastos e aumento da atividade osteoclástica, 

diminuindo a DMO, assim como também desencadeia a menopausa precocemente entre 

as mulheres, tornando maior o risco de fraturas (Comisión Europea, 1998; Lee et al.,  

2013, Kanis et al.,2005; Laroche et al.,1994). Estudos mostram que mulheres tabagistas 

entram na menopausa um a dois anos mais cedo e apresentam perda óssea mais 

acentuada que as não tabagistas. Além disso, os constituintes do cigarro aumentam o 

metabolismo do estrógeno, diminuindo a absorção de cálcio intestinal, reduzindo os 

níveis plasmáticos de PTH, inibindo a atividade da vitamina D e, consequentemente, a 

absorção do cálcio intestinal (Krall et al.,2003) 

2.6 Diagnóstico 

No Brasil, somente uma a cada três pessoas com osteoporose é diagnosticada e, 

destas, somente uma em cada cinco recebe algum tipo de tratamento (Ministério da 

Saúde, 2006). 

A absorciometria de dupla emissão de raios X é considerada pela OMS, desde 

1994, como padrão ouro para o diagnóstico de osteoporose. Ela permite analisar os 

pacientes com alto risco de doença metabólica óssea, estimar a severidade da perda 

óssea, verificar o risco de fraturas e de acompanhar a evolução dos tratamentos (WHO, 

1994). A DXA é capaz de medir as partes centrais do esqueleto (coluna e fêmur), tendo 

acurácia diagnóstica e baixas doses de radiação quando comparada a outros métodos 

(Silva, 2003). 

Desde o início da utilização da densitometria óssea, diversos sítios do esqueleto 

têm sido usados para a mensuração da massa óssea, mas a partir da década de 1990 as 

áreas mais utilizadas foram as aferidas na coluna lombar e colo femoral, pois alguns 

achados mostram que o caráter sindrômico da osteoporose se manifesta de forma 

diferente na extremidade proximal do fêmur e na coluna lombar, e que portanto, deve-se 

analisar ambas as regiões para um correto diagnóstico (Marone et al.,  1989; Mazzes et 

al.,  1988) 

A Organização Mundial de Saúde definiu critérios atualmente utilizados nos 

laudos de densitometria óssea em todo o mundo. A DMO é expressa em termos de 
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grama de mineral por centímetro quadrado analisado (g/cm2) e pelo DP, obtendo-se o 

T-score e Z-score. Este cálculo é realizado diretamente pelo software do aparelho, 

permitindo comparar a DMO de um paciente com valores normais de acordo com o 

sexo, idade e etnia (OMS, 1994).  

O T-score deve ser utilizado para diagnóstico de osteoporose em mulheres na 

pós-menopausa e homens com idade > 50 anos, sendo a DMO do indivíduo comparada 

à de adultos jovens normais do mesmo sexo. Em mulheres antes da menopausa e 

homens com menos de 50 anos, é recomenda a utilização do Z-score, sendo a DMO do 

indivuduo comparada com a esperada para pessoas normais da mesma idade e sexo. 

A osteoporose é definida com valores T-score igual ou inferior a (−2,5DP) em 

qualquer um dos seguintes sítios ósseos: fêmur proximal (colo femoral e fêmur total), 

coluna lombar (L1-L4) e terço distal do rádio (diáfise do rádio, com predomínio de osso 

cortical). A osteopenia caracteriza-se por valores de T-score entre (−1,01 e −2,49 DP). 

Além dos sítios citados, pode-se utilizar o terço distal do rádio, sendo o único sítio 

ósseo periférico permitido para fins diagnósticos, devendo ser realizado somente 

quando a coluna lombar ou o fêmur proximal não puderem ser medidos ou 

interpretados, como exemplos em pacientes com diagnóstico de hipeparatireoidismo, e 

nos obesos com peso acima do limite do equipamento DXA utilizado (Brandão et al.,  

2008). 

Valores de Z-score igual ou inferior a (–2.0) DP é definido como “abaixo da 

faixa esperada para a idade” e um Z-score acima de (-2.0) DP deve ser classificado 

como “dentro dos limites esperados para a idade”. A osteoporose não pode ser 

diagnosticada em homens saudáveis com menos de 50 anos ou mulheres saudáveis com 

menos de 40 anos de idade fundamentando-se isoladamente em critérios de DMO. O 

termo osteopenia e osteoporose podem ser utilizados se houver uma causa secundária 

estabelecida (por exemplo, uso crônico de corticosteróides), mas “baixa massa óssea 

para a idade” deve ser preferido, pois indivíduos jovens com baixa DMO não 

apresentam elevado risco de fraturas. 

A escolha do melhor sítio a ser utilizado para diagnóstico é um aspecto em 

aberto, visto que existem peculiaridades entre cada sítio, apesar da correlação existente 

da DMO entre eles (Phillipov & Phillips, 2001). Em pacientes idosos, a medida da 

DMO na coluna lombar pode ser influenciada pela presença de alterações degenerativas 

do tipo osteófitos, deformidades vertebrais ou calcificações vasculares em grandes 



28 

 

vasos (Orwoll et al.,1990, Marshall et al.,1996). Assim, para o diagnóstico de 

osteoporose/ osteopenia, alguns autores sugerem a adoção da medida femoral (Kanis, 

2000; Deng et al.,1998). Em nosso estudo utilizamos somente avaliação do colo, uma 

vez que não desejamos comparar sítios, visando uma prevalência mais conservadora. 

Para julgamento clínico de risco de fratura, a avaliação combinada de dois sítios ósseos 

é o procedimento mais adequado. 

 

Quadro 1 – Classificação da Osteoporose  (WHO, 1994) 

Critérios de diagnostico 

(T score)* 

Risco de fratura Categorização massa óssea 

 ≥ -1     - Normal 

Entre -1,01 e -2,49 > 4 vezes Osteopenia 

≤ -2,5 > 8 vezes Osteoporose 

≥ 1 fraturas, independente da 

massa óssea 

> 20 vezes Osteoporose severa 

*Classificação da OMS baseada no Índice T (T-score). Índice T indica o numero de desvios padrão acima 

ou abaixo da media de densidade de massa óssea do adulto jovem. 

 

2.7 Prevalência e incidência 

Com o envelhecimento da população é esperado que a prevalência da 

osteoporose e das fraturas osteoporóticas continue a aumentar. A prevalência de 

osteoporose e a incidência de fraturas variam de acordo com o sexo e a raça, sendo 

maior nas mulheres brancas na pós-menopausa (Pinto et al.,2002). 

A OMS estima que 13% a 18% das mulheres acima de 50 anos e 3% a 6% dos 

homens acima de 50 anos apresentem osteoporose se considerados apenas os valores do 

fêmur proximal (Looker et al.,1997). Um levantamento realizado na América Latina 

estimou as prevalências de osteoporose vertebral entre 12% a 18% e de fêmur proximal 

entre 8% e 22% nas mulheres com mais de 50 anos de idade (Morales & Gutierrez, 

2004). 

Estima-se que aproximadamente 200 milhões de pessoas no mundo sejam 

acometidas pela osteoporose, entre as quais, aproximadamente 75 milhões vivem na 

Europa, Estados Unidos e Japão. Esta situação tende a se agravar nos próximos anos, 

devido à maior expectativa de vida mundial (Amadei et al.,2006).  
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No Brasil, existem poucos dados consistentes sobre a prevalência da 

osteoporose. Estima-se que aproximadamente 10 milhões de brasileiros sofram com a 

doença no país, sendo que 2,4 milhões sofrem fraturas anualmente e destes, cerca de 

200 mil morrerão em decorrência direta de suas fraturas (Costa- Paiva et al.,2002).  Em 

São Paulo, um estudo com 301 indivíduos com idade acima de 70 anos, identificou uma 

prevalência de osteoporose entre 22% e 33% das mulheres e entre 6% e 16% dos 

homens (Camargo et al.,2005).  

2.8 Tratamento 

A prevenção da osteoporose deve começar na infância com a realização de 

exercícios com freqüência regular, associada a uma dieta rica em cálcio e exposição 

regular ao sol (vitamina D), visando que o individuo atinja o seu potencial máximo de 

aquisição de massa óssea (Ministério da Saúde, 2006). Para indivíduos com risco de 

desenvolver osteoporose, medidas de intervenção devem ser adotadas para prevenção; 

para indivíduos que já apresentam baixa densidade mineral óssea ou fraturas, o 

tratamento deve ser realizado, visando reduzir o risco de fraturas, suas limitações e ônus 

para familiares e sistema de saúde (Frisoli, 2000; Portaria GM Nº 224, 2014).  

O impacto econômico é consideravelmente alto e deverá aumentar 

significativamente nas próximas décadas. Somente nos Estados Unidos, o dispêndio do 

tratamento supera 10 bilhões de dólares anuais, havendo mais de vinte e cinco milhões 

de indivíduos afetados, sendo 12% de homens e 40% de mulheres (Ebeling, 1998). No 

Brasil, foram gastos em 2009 aproximadamente R$57 milhões com internações (até 

outubro), sendo quase 21 mil internações registradas entre mulheres e R$24 milhões 

com medicamentos para tratamento da osteoporose. No ano de 2011, o Governo Federal 

gastou R$ 80 millhoes com internações por fraturas em idosos, quantia que cresce ano a 

ano (Brats, 2013). 

Considerando a necessidade de estabelecer Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas para o tratamento da Osteoporose, que contenha critérios de diagnóstico e 

tratamento, foi publicada a portaria SAS nº 470 no ano de 2002, que aprovou o 

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Osteoporose, contendo o conceito geral 

da doença, critérios de diagnóstico, de inclusão/exclusão de pacientes no protocolo de 

tratamento. Esta portaria foi revogada, devido à necessidade de atualização dos 

parâmetros sobre a osteoporose no Brasil e de diretrizes nacionais para diagnóstico, 
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tratamento e acompanhamento dos indivíduos com DMO alterada, entrando em vigor a 

Portaria nº SAS 224 em março de 2014 (Portaria GM Nº 224, 2014). 

Para indivíduos com risco de desenvolver osteoporose, tornam-se necessárias 

medidas de intervenção como prática de atividade física, cessação do tabagismo, do 

alcoolismo e consumo adequado de cálcio (1.200-1.500 mg/dia) e vitamina D (800-

1.000 UI) (Prentice et al.,2013). Caso este aporte diário recomendado não se faça por 

meio da dieta, deverá ser suplementado, visando à prevenção de osteoporose (Jarvinen 

et al.,2008). Para indivíduos que já apresentam baixa densidade mineral óssea ou 

fraturas, o tratamento deve ser realizado a fim de prevenir uma perda óssea adicional e, 

assim, reduzir o risco de fraturas. Para o tratamento, recomenda-se a suplementação 

com cálcio e vitamina D, estrogênios, bisfosfonatos (alendronato, risedronato), 

raloxifeno e calcitonina, todos dispensados no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS).  

Os bisfosfonatos são a classe de drogas de primeira escolha no manejo da 

osteoporose, devendo ser utilizados com suplementação de cálcio e de vitamina D. 

Entre os bisfosfonatos, o alendronato e o risendronato são preferíveis devido à maior 

experiência de seu uso e no menor custo. (Black et al.,2006). 

O alendronato de sódio é efetivo na prevenção primária de fraturas em pacientes 

com osteoporose, havendo evidência de sua efetividade na redução de incidência de 

fraturas vertebrais, não vertebrais e de quadril, razão pela qual é preconizado como 

primeira opção de tratamento. No entanto, em pacientes com insuficiência renal grave, 

seu uso deve ser evitado (Wells et al.,2008).   

Para pacientes com distúrbio da deglutição, com intolerância ou falha terapêutica 

dos tratamentos de primeira linha (bisfosfonato), a utilização de raloxifeno, estrógenos 

conjugados ou calcitonina deve ser considerada. 

O raloxifeno, um modulador seletivo dos receptores estrogênicos, comprovou 

ser eficaz na redução da perda da massa óssea da menopausa e na redução do número de 

fraturas vertebrais de mulheres com osteoporose, mas não em outros tipos de fraturas 

osteoporóticas (Maclean et al.,2007). Ensaio clínico randomizado mostrou redução do 

risco de câncer de mama (Agnusdei et al.,2000), porém aumenta o risco de eventos 

tromboembólicos e não deve ser usado concomitantemente com estrógenos sistêmicos. 

A reposição com estrogênios conjugados constituem uma alternativa para as 

pacientes no climatério que apresentam sintomas vasomotores com osteoporose e 
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comprometimento da qualidade de vida. Quando prescritos, a dose deve ser 

individualizada e pelo menor tempo possível. Há evidência de que o uso de estrógenos 

reduz o risco de fraturas de quadril, vertebrais e não vertebrais (Maclean et al.,2007; 

Torgerson et al.,2001). Antes do início do tratamento, devem-se avaliar cuidadosamente 

antecedente pessoal e familiar de neoplasias dependentes de estrogênios, além de 

realizar exames gerais, considerando-se as contraindicações e advertências de uso.  

Quanto ao uso de calcitonina, existem evidências de redução de risco de fraturas 

vertebrais em mulheres com osteoporose na pós-menopausa (Chesnut et al.,  2000). Seu 

uso deve ser considerado para pacientes com intolerância ou contra-indicação aos 

bisfosfonatos, estrógenos conjugados e raloxifeno, estando, porém, contra-indiciada em 

caso de hipersensibilidade aos componentes da fórmula. 
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3. JUSTIFICATIVA  

A população brasileira em menos de 40 anos migrou de um perfil de mortalidade 

típico de uma população jovem para um quadro caracterizado por enfermidades 

crônicas e múltiplas, sobretudo nas faixas etárias mais avançadas (Gordilho et al.,  

2000; Veras, 2003). 

É nesse contexto, onde ocorre uma mudança de perfil epidemiológico da 

população com o consequente aumento das enfermidades crônicas, que a osteoporose 

ganha destaque. Assim, torna-se fundamental conhecer sua prevalência e seus principais 

fatores de risco associados, visando adotar medidas de prevenção, visto a baixa 

cobertura populacional diagnosticada como também as conseqüências decorrentes das 

fraturas, principalmente em fêmur, vértebras e antebraço.  

Não foi encontrado na literatura estudo brasileiro populacional utilizando DXA. 

No Estudo Digitalis há oportunidade de estudar as diferenças entre os grupos de 

pacientes, em relação a fatores associados e investigar o efeito protetor da obesidade 

para a diminuição da massa óssea, segundo o sexo, nas diferentes faixas etárias, uma 

vez que teremos informações oriundas de exames complementares.  

3.1- Programa Médico de Família (PMF) de Niterói-RJ 

O município de Niterói está situado na região central do Estado do Rio de 

Janeiro próximo a capital do estado, sua população é de aproximadamente 487.562 

habitantes (IBGE, 2014). 

O Programa Médico de Família de Niterói (PMFN)/RJ, implantado em 1992, foi 

desenvolvido por uma equipe da Secretaria de Saúde, assessorada por técnicos do 

Ministério da Saúde de Cuba, e visou adaptar à realidade do sistema local ao modelo 

cubano da medicina de família como porta de entrada do sistema de saúde (Tzialla et 

al.,2011). 

O PMFN foi uma novidade no Brasil de no que diz respeito à assistência integral 

à saúde das populações de áreas definidas como de risco para a saúde (Thomas et al.,  

2007). O objetivo do programa é melhorar os indicadores de morbimortalidade do 
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município, reestruturar a atenção básica e impulsionar uma mudança do modelo 

assistencial local, proporcionando e garantindo promoção da saúde, prevenção das 

doenças, diagnóstico precoce e atenção médica integral, oportuna e contínua (Tziallas et 

al.,2011). 
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4. OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo estimar a prevalência da osteoporose na 

população adulta assistida na atenção básica de Niterói e sua associação com fatores de 

risco em uma análise estratificada por gênero. 
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5. MÉTODOS 

5.1. Desenho de estudo e população 

O presente estudo é parte do ESTUDO DIGITALIS, estudo transversal, com 

amostra aleatória da população cadastrada no Programa Médico de Família de Niterói 

(PMF), Estado do Rio de Janeiro, Brasil, de ambos os sexos, com idades de 45 a 99 

anos, desenvolvido no período de agosto de 2011 a novembro de 2012. Detalhes da 

metodologia do estudo foram publicados anteriormente (Garcia Rosa et al.,  2015). 

5.2. Coleta dos dados  

De agosto de 2011 a novembro de 2012 foram realizadas visitas aos módulos, 

sempre aos sábados. Os participantes foram convocados através de um convite por 

escrito, padronizado, que esclarecia o objetivo da visita e continha orientações 

pertinentes ao estudo. As visitas foram realizadas sempre aos sábados a partir das 7 

horas, a investigação era iniciada após a leitura e assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido. A primeira etapa foi a coleta de sangue e a seguir era fornecido um 

lanche, selecionado por nutricionistas. A avaliação constou dos seguintes 

procedimentos: coleta de sangue e urina; eletrocardiograma de repouso; eco-doppler 

tecidual em repouso; consulta clínica com exame físico; consulta de enfermagem; 

avaliação antropométrica (massa corporal, estatura e circunferência da cintura); 

aplicação de questionário de frequência alimentar e preenchimento do questionário 

DIGITALIS. No dia da visita os participantes eram agendados para realizar um exame 

densitometria óssea (DXA) no Laboratório de Avaliação Nutricional e Funcional da 

Universidade Federal Fluminense (Lanuff). O estudo DIGITALIS investigou 633 

indivíduos, desses 578 (62% mulheres) completaram corretamente o Questionário de 

Frequência Alimentar (QFA). 

Os pesquisadores foram treinados com base nos procedimentos elaborados para 

a pesquisa e testados no estudo piloto, realizado em uma unidade do PMF. Todos os 
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exames realizados na pesquisa tiveram seus resultados encaminhados ao médico de 

família responsável, em envelopes individuais com os nomes dos participantes. 

5.3. DXA- Absorciometria de raio-x de duplo feixe  

A densidade mineral óssea foi realizada através da absorptiometria de raio-X de 

duplo feixe com o aparelho  - GE Health Care – (modelo Lunar IDXA) e foi realizada 

por um técnico em radiologia. Antes de iniciar a medida por DXA foi feita a calibração 

do equipamento conforme orientação do fabricante. O procedimento foi explicado ao 

voluntário que usou uma roupa padronizada sem metais ou partes plásticas, estava 

descalço e sem portar nenhum objeto metálico junto ao corpo e permaneceu imóvel 

durante o exame. 

A densidade mineral óssea foi avaliada na coluna ântero-posterior (AP), fêmur 

direito e ante-braço esquerdo. Para o exame da coluna AP, o voluntário ficou deitado, 

centralizado, em relação à marcação medial da cama do equipamento, com as pernas 

dobradas a 90º apoiadas na almofada quadrada. O raio foi posicionado 5 cm abaixo da 

cicatriz umbilical e o escaneamento foi realizado até a metade da vértebra L5. Para 

avaliar a densidade mineral óssea em fêmur direito o voluntário permaneceu deitado 

com pés separados por um trapézio e o joelho direito ficou levemente voltado para a 

parte interna da perna esquerda. O raio foi posicionado no ponto médio da coxa direita. 

Para a medida de ante-braço, o ante-braço direito ficou apoiado na placa própria para 

esta medição. O raio foi posicionado na parte medial do punho direito. Após cada área 

escaneada os ROIs foram ajustados. A quantificação dos valores foi realizada pelo 

software Encore 2008 – GE Health Care versão 12.20. Considerando os critérios 

recomendados pela Organização Mundial de Saúde,1994; foi caluculado T-score para 

avaliação de homens após 50 anos de idade e mulheres na pós-menopausa sendo a 

DMO classificada como normal valores acima de (-1), osteopenia os valores de T-score 

entre (-1,01) e (2,49), osteoporose valores iguais ou inferiores a (-2,5). Porém para 

avaliação de homens abaixo de 50 anos de idade e mulheres na menacme, foi usado Z-

score, sendo os valores de DMO iguais ou inferiores a (-2 DP), definidos como abaixo 

da faixa esperada para a idade e valores acima de (-2DP), dentro dos limites esperados 

para a idade. 
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5.4 Variáveis de estudo  

5.4.1 Densidade mineral óssea 

No presente estudo foram considerados os valores da DMO avaliados em colo do 

fêmur proximal, estimados de forma contínua em gramas de massa óssea por área do 

osso (g/cm²). A perda da massa óssea foi avaliada na população geral, sem classificar o 

grau de perda. Também foi realizada análise em grupos específicos, sendo classificada 

de acordo com o grau de perda, seguindo os critérios estabelecidos pela OMS (1994). 

Para homens abaixo de 50 anos e mulheres na menacme, utilizou-se o Z-score, sendo a 

DMO classificada como massa óssea normal (Z-score > −2.0 DP) e perda de massa 

óssea (Z-score ≤ −2.0 DP). Para homens com 50 anos ou mais e mulheres na pós-

menopausa, a DMO foi avaliada com base no T-score, sendo a DMO classificada como 

normal ( T-score ≥ -1 DP) , osteopenia (T-score entre -1,01 e -2,49 DP) e osteoporose 

(T-score ≤ -2,5 DP).  

5.4.2 Outras variáveis de interesse 

          a) Idade e Gênero 

A idade foi coletada em anos completos no momento da entrevista e para análise 

categorizada, sendo 1 para idade até 65 anos e 2 para maiores de 65 anos. O gênero 

categorizado em feminino e masculino.  

           b) Cor da pele  

           Para a cor da pele foi coletada em: branco, preto e pardo.  

c) Seguro saúde 

Os indivíduos foram classificados por ter ou não seguro saúde, a partrir da 

resposta à pergunta do questionário “O senhor(a) possui plano de saúde”.  

d) Escolaridade  

 Para a escolaridade foi feita a pergunta “Até que série você estudou?”. De 

acordo com as respostas, a variável foi estratificada em 4 categorias: alfabetizado ou 

não alfabetizado (analfabetos ou alfabetizados), ensino fundamental (qualquer série 

cursada da 1ª série ou 2° ano até a 8ª série ou 9° ano do ensino fundamental), ensino 

médio (qualquer série cursada do 1° ano até o 3º ano do ensino médio) e ensino superior 

(completo ou não completo). Para nossas análises, a variável foi estratificada em 2 

categorias: estudou até a 4ª série e estudou além da  4ª série. 
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e) IMC 

O peso foi medido utilizando-se balança eletrônica da marca Filizola® (modelo 

PL18), com os participantes sem calçados, usando roupas leves e sem portar objetos 

pesados. A estatura foi mensurada uma única vez com auxílio de um estadiômetro 

digital portátil da marca Shoenle® com precisão de 0,1cm, onde os participantes 

permaneceram descalços, a cabeça livre de adereços, no centro do equipamento, sendo 

mantidos em pé, eretos, com os braços estendidos ao logo do corpo, com os calcanhares 

juntos, com a cabeça no plano horizontal olhando para um ponto fixo na altura dos 

olhos e em apneia no momento da aferição. Os procedimentos seguiram as 

recomendações do Ministério da Saúde, (2004). O IMC foi calculado e categorizado. Os 

indivíduos com IMC maior ou igual a 30 kg/m2 foram classificados como obesos 

(OMS, 2000). 

f) Menopausa 

A menopausa foi obtida através da pergunta “Qual a duração da sua menstruação 

atualmente?”, as mulheres que responderam “não menstruo mais” foram classificadas 

como estando na pós-menopausa. 

g) Fumo 

Para avaliação do tabagismo foram utilizadas as perguntas propostas por Chor, 

(1997): “Você é ou já foi fumante, ou seja, já fumou, ao longo da sua vida, pelo menos 

100 cigarros (cinco carteiras de cigarros)? e “Atualmente com que frequência você fuma 

cigarros?”. A primeira pergunta teve como respostas “sim”, “não”, “não quero 

responder” ou “não sei responder”. A segunda pergunta teve como respostas: “fumo 

todos os dias”; “fumo em alguns dias”; “parei de fumar”; “não quero responder” ou 

“não sei responder”. Os indivíduos foram classificados em 3 categorias: “fumo”, quem 

respondeu “sim” a primeira pergunta e “fumo todos os dias” ou “fumo em alguns dias” 

na segunda pergunta; “nunca fumou”, quem respondeu “não” à primeira pergunta e “ex-

fumante”, quem respondeu “sim” à primeira pergunta e “parei de fumar” na segunda. 

h) Consumo de bebida alcoólica  

Para avaliar o consumo de álcool considerou-se consumo de risco os indivíduos 

cuja média diária excedeu duas doses para os de sexo masculino e uma dose para os de 

sexo feminino por dia (WHO,2000). Para esse cálculo foram consideradas as perguntas 

6.1 e 6.3 do QD. Para o cálculo do consumo médio diário multiplicou-se o número de 
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doses ingeridas nos últimos sete dias (pergunta 6.3) e dividiu-se o resultado pelo 

número de dias informados de consumo de bebida. 

Considerou-se como uma dose padronizada: 

1 lata ou 1 copo de cerveja = 1 dose 

1 garrafa de cerveja = 2 doses 

1 cálice de vinho = 1 dose 

1 garrafa de vinho = 8 doses 

1 garrafa de destilado = 20 doses 

h) Atividade física 

 Para a avaliação da atividade física foi utilizado o método do IPAQ 

(questionário internacional de atividade física) na versão curta, validado no Brasil por 

Pardini et al. (1997) e por Matsudo et al. (2001). O IPAQ versão curta consiste em 

estimar o tempo semanal gasto em atividades físicas de intensidade moderada e 

vigorosa, em diferentes contextos do cotidiano e ainda o tempo despendido em 

atividades passivas, realizadas na posição sentada (Benedetti et al.,2007). A 

classificação dos níveis de atividade física através do IPAQ versão curta são:  

Muito ativo: aquele que cumpriu as recomendações de:  

a. atividade vigorosa: ≥ 5 dias na semana e ≥ 30 minutos por sessão;  

b. atividade vigorosa: ≥ 3 dias na semana e ≥ 20 minutos por sessão + Atividade 

moderada e/ou caminhada: ≥ 5 dias na semana e ≥ 30 minutos por sessão. 

Ativo: aquele que cumpriu as recomendações de: 

a. Atividade vigorosa: ≥ 3 dias na semana e ≥ 20 minutos por sessão;  

b. Atividade moderada ou caminhada: ≥ 5 dias na semana e ≥ 30 minutos por 

sessão;   

c. Qualquer atividade somada: ≥ 5 dias na semana e ≥ 150 minutos na semana 

(caminhada + atividade moderada + atividade vigorosa). 

Irregularmente Ativo: aquele que realiza atividade física, porém insuficiente 

para ser classificado como ativo, pois não cumpre as recomendações quanto à 

frequência ou duração. Para realizar essa classificação soma-se a frequência e a duração 

dos diferentes tipos de atividades (caminhada + atividade moderada + atividade 

vigorosa). 

Sedentário: aquele que não realizou nenhuma atividade física por pelo menos 10 

minutos contínuos durante a semana. Depois de classificada a variável foi categorizada 



40 

 

em duas categorias, ativo (indivíduos classificados como muito ativos ou ativos) e não 

ativo (indivíduos classificados como irregularmente ativos e sedentários). 

i) Análises Bioquímicas 

As análises bioquímica de soro e urina foram obtidas após 8 h de jejum, 

analisados pelo Laboratório Sergio Franco, Rio de Janeiro. A excreção urinária de sódio 

e de cálcio foram estimados por cálculo das relações de sódio/creatinina (mEq/g), e de 

cálcio/creatinina (mg/g). A ingestão de sódio foi estimada por determinação da taxa de 

excreção de Na ([Na, mEq/L na amostra de urina / creatinina urinária em mg%] X 100) 

expressos em mEq Na/g de creatinina. Para converter milimoles de sódio a miligramas 

de cloreto de sódio, multiplicou-se por milimoles de sódio 58,5 (Fox et al.,  2006; 

Instituto de Medicina, 2004). Aqueles com taxa de cálcio/creatinina > 0,14 foram 

considerados em risco, como aqueles com mais de 10,39 miligramas de cloreto de 

sódio. 

5.5 Análise estatística 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences, EUA), versão 21.0 e Stata (StataCorp) versão 12. Foram 

estimados prevalência e os seus IC 95%. A diferença entre as freqüências de fatores de 

risco e o nível de massa óssea foi testada pelo teste do qui-quadrado. As variáveis 

associadas com osteoporose e osteopenia em nível de significância <0,5 foram incluídas 

em uma regressão logística multinomial. Os valores de P <0,05 foram considerados 

significativos.  

 

5.6 Considerações éticas 

Este estudo foi conduzido de acordo com os princípios estabelecidos na 

Resolução 196/96 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). O protocolo 

do estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa Médica da Faculdade de 

Medicina/Hospital universitário Antônio Pedro e aprovado na reunião plenária de 11 de 

junho de 2010. CAAE:0077.0.258.000-10. 
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6. RESULTADOS 

O presente estudo incluiu 220 mulheres e 146 homens. A prevalência de perda 

óssea nesta população definida pelo DXA foi de 52,1%, sendo 44,1% apresentando 

osteopenia e 7,9% osteoporose. A prevalência da osteopenia e da osteoporose em 

homens foi de 38% e 7%, respectivamente, já nas mulheres foi encontrado 50% e 10%, 

respectivamente (Tabela 1). A Tabela 2 apresenta as principais características da 

amostra, com maioria sendo mulheres (62%) de cor da pele não branca, com idade entre 

45 e 59 anos. A minoria da amostra declarou possuir um seguro de saúde privado, e 

possui nível de escolaridade para além de quatro anos. O consumo de bebidas alcoólicas 

na dose de risco foi de 9%, e 27% foram classificados como fisicamente inativo. O IMC 

apresentou uma proporção semelhante de indivíduos considerados normais, com 

sobrepeso e obeso, sendo a obesidade mais prevalente entre as mulheres. Entre os 

indivíduos do sexo feminino, 81% foram classificados como hipertensos, 28% como 

diabéticos, contra 73% e 26% entre os homens; 20% versus 7% apresentaram excreção 

urinária de cálcio / creatinina > 0,14 e a ingestão de sódio foi mais de 10,39 mg para 

26% das mulheres e 17% para os homens. Todos os resultados são descritos aqui em 

número de arredondamento. 

Tabela 1. Prevalência de osteopenia¢, osteoporose& por sexo. Estudo Digitalis. Niteroi 

2011-2012 

 Mulher 

N=220 

Homem 

N=146 

 % (CI 95%) % (CI 95%) 

Total 60.11 (55.07-65.15) 39.89 (34.85-44.93) 

Massa Óssea   

Normal 40.78  (34.01-47.54) 54.79  (46.63-62.96) 

Osteopenia 49.51  (42.63-56.4) 38.36  (30.38-46.34) 

Osteoporose 9.71  (5.63-13.79) 6.85  (2.7-11) 
¢ Osteopenia definida como valores T-score entre -1,01 e -2,49 desvios padrão para homens ≥50 anos e mulheres 

em menopausa há mais de 1 ano; & Osteoporose definida como T-score igual ou inferior a -2,5 desvios-padrão para 

homens ≥50 anos e mulheres na menopausa há mais de 1 ano. 

Nas mulheres, a perda óssea foi significativamente associada com a idade 

avançada, cor da pele branca, e alta relação cálcio/creatinina urinária, com associação 

negativa entre o uso de diuréticos tiazídicos e os níveis de IMC. Entre os homens apenas 

a associação com a idade e IMC alcançou significância estatística de (Tabela 2). 
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Tabela 2. Prevalência de fatores de risco para osteporose e distribuição por níveis de massa óssea - IC 95%. Estudo Digitalis. Niteroi 2011-2012. 

* Diferenças testadas com o teste do qui-quadrado; & IMC Índice de Massa Corporal

  Mulher  Homem 

 Prevalência 

(95% IC) 

Massa 

Óssea Nomal 

Osteopenia Osteoporose P  

Valor 

Prevalência 

 (95% IC) 

Massa 

Óssea 
Nomal 

Osteopenia Osteoporose P 

 Valor 

  N (%) N (%) N (%)   N(%) N (%) N (%)  

Idade     0.000     0.005 

Até 59 anos * 47.05 (40.30-51,60) 56 (53.8) 45 (43.3) 3 (2.9)  45.80  (37.70-54.40)   46 (68.7) 19 (28.4) 2 (3)  
60-69 Anos 32.08 (25.80-38,70) 21 (30.0) 45 (64.3) 4 (5.7)  27.50  (20.10-35.10)   22 (55.0) 15 (37.5) 3 (7.5)  

70+ Anos 20.87 (15.60-26.40) 13 (28.3) 20 (43.5) 13(28.3)  26.80  (19.40-34.20)   12 (30.8) 22 (56.4) 5 (12.8)  

Cor da pele     0.002       0.449 
Branco 36.07 (29.66-42.48) 19 (24.1) 49 (62.0) 11 (13.9)    42.75 (34.16-51.33) 31 (50.0) 28 (45.2) 3 (4.8)  

Pardo 36.07 (29.66-42.48) 36 (45.6) 38 (48.1) 5 (6.3)    36.64 (28.28-45.00) 28 (54.9) 18 (35.3) 5 (9.8)  

Negro 27.85 (21.87-33.84) 34 (55.7) 23 (37.7) 4 (6.6)    20.61 (13.59-27.63) 19 (65.5) 9 (31.0) 1 (3.4)  

Plano de saúde     0.915     0.391 

Não 13.70 (9.11-18.29) 76 (40,2) 96 (50.8) 17 (9.0)    21.9 0 (14.89-28.91 59 (52.7) 44 (39.3) 9 (8.0)  

Sim - 13 (43,3) 14 (46.7) 3 (10.0)  - 18 (66.7) 8 (29.6) 1 (3.7)  
Grau de escolaridade     0.962     0.626 

Até a 4ª série    42 (40.8) 51 (49.5) 10 (9.7)       31 (50.0) 26 (41.9) 5 (8.1)  

Além da 4ª série  48 (41.4) 58 (50.0) 10 (8.6)    47 (58.0) 29 (35.8) 5 (6.2)  
Tabagismo     0.103     0.346 

Nunca fumou 58.18 (51.61-64.75) 45(35.2) 74 (57.8) 9 (7.0)  34.25 (26.46-42.04) 28 (56.0) 17 (34.0) 5 (10.0)  

Ex-fumante 25.45 (19.65-31.26) 27 (48.2) 22 (39.3) 7 (12.5)  47.26 (39.07-55.45) 39 (56.5) 25 (36.2) 5 (7.2)  
Fumante atual 16.36 (11.44-21.29) 18 (50.0) 14 (38.9) 4 (11.1)  18.49 (12.12-24.87) 13 (48.1) 14 (51.9) 0 (0.0)  

Consumo de álcool em doses 

risco 

    0.216     0.131 

Sim  5.91  (2.77-9.05 8 (61.5) 5 (38.5) 0 (0.0)  11.64  (6.38-16.91) 13 (76.5) 4 (23.5) 0 (0.0)  

Não  - 82 (39.6) 105 (50.7) 20 (9.1)  - 67 (51.9) 52 (40.3) 10 (7.8)  
Atividade Fisica       0.286     0.341 

Não ativo 42.71 (35.65-49.77) 29 (35.4) 44 (53.7) 9 (11.0)  40.31  (31.73-48.89) 25 (48.1) 22 (42.3) 5 (9.6)  

Ativo - 47 (42.7) 57 (51.8) 6 (5.5)  - 47 (61.0) 25 (32.5) 5 (6.5)  
IMC&     0.000     0.001 

IMC <25 32.73 (26.48-38.98)  10 (18.9) 30 (56.6) 13 (24.5)  45.74  (37.02-54.45) 23 (44.2) 20 (38.5) 9 (17.3)  

Sobrepeso (25< IMC<30) 28.64 (22.62-34.66) 30 (36.6) 46 (56.1) 6 (7.3)  32.56  (24.36-40.75) 33 (52.4) 29 (40.0) 1 (1.6)  
Obeso (IMC> 30) 38.64 (32.15-45.12) 50 (58.8) 34 (40.0) 1 (1.2)  21.71  (14.5-28.92) 24 (77.4) 7 (22.6) 0 (0.0)  

Hipertensão     0.389     0.104 

Sim  80.91 (75.67-86.14) 76 (42.7) 85 (47.8) 17 (9.6)  72.6  (65.28-79.92) 56 (52.8) 45 (42.5) 5 (4.7)  
Não  - 14 (33.3) 25 (59.5) 3 (7.1)  - 24 (60) 11 (27.5) 5 (12.5)  

Diabetes     0.147     0.736 

Sim  27.52(21.55-33.5) 24 (40) 34 (56.7) 2 (3.3)  25.69  (18.47-32.92) 79 (54.9) 55 (38.2) 10 (6.9)  
Não  - 65 (41.1) 75 (47.5) 18 (11.4)  - 19 (51.4) 16 (43.2) 2 (5.4)  

Diurético tiazídico     0.001     0.774 

Sim  37.73 (31.27-44.18 47 (56.6) 32 (38.6) 4 (4.8)  27.4  (20.08-34.72) 20 (50.0) 17 (42.5) 3 (6.6)  
Não  - 43 (31.4) 78 (56.9) 16 (11.7)  - 60 (56.6) 39 (36.8) 7 (6.6)  

Cálcio urinário / creatinina     0.001     0.860 

>0.14 19.9 (14.4-25.4) 10 (24.4) 21 (51.2) 10 (24.4)  7.35  (2.91-11.8) 5 (50.0) 4 (40.0) 1 (10.0)  
≤0.14 - 74 (44.8) 81 (49.1) 10 (6.1)  - 71 (51.1) 46 (36.5) 8 (6.3)  

Ingestão de sódio     0.855  74 (48.7)   0.066 

> 10.39 mg  26.57 (20.5-32.64) 21 (32.8) 28 (50.9) 6 (10.9)  17.16  (10.7-23.63) 13 (56.5) 6 (26.1) 4 (17.4)  
≤ 10.39 mg - 64 (42.1) 74 (48.7) 14 (9.2)  - 64 (57.7) 42 (37.8) 5 (4.5)  
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A Tabela 3 apresenta os resultados da regressão logística para homens e 

mulheres separadamente. Idade e IMC permaneceu associado com a perda óssea para 

ambos os sexos. Curiosamente o efeito da idade era mais forte entre os homens. Cor da 

pele preta e uso de diuréticos tiazídicos mantido como fatores de proteção para as 

mulheres. 

 

Tabela 3. Razão de chances ajustadas (ORa)* para perda de massa óssea** estratificada por gênero. 

Estudo Digitalis. Niteroi 2011. 

 Mulher Homem 

 ORa (CI 95%) Pvalor ORa (CI 95%) Pvalor 

Idade     

Até 59 anos 1  1  

60-69 anos 3,32 (1,55-7,12) 0,002 1,73 (0,73-4,07) 0,211 

70+ anos 2,15 (0,92-5,02) 0,077 4,89 (1,91-12,50) 0,001 

Cor da pele     

Branco 1    

Pardo 0,40 (0,18-0,88) 0,023   

Negro 0,32 (0,14-0,72) 0,006   

IMC     

IMC <25 1  1  

Sobrepeso (25< IMC<30) 0,42 (0,16-1,09) 0,075 1,00(0,44-2,28) 0,999 

Obeso (IMC> 30) 0,18 (0,07-0,49) 0,001 0,29 (0,09-0,91) 0,034 

Uso de Tiazidico     

Sim  0,51 (0,26-0,99) 0,048   

Cálcio urinário/creatinina     

≤0.14 1    

>0.14 1,52 (0,62-3,70) 0,353   

Ingestão de sódio     

≤10.39 mg    1  

> 10.39    0,93 (0,34-2,51) 0,887 

* A regressão logística;  ** A perda óssea. IMC índice de massa corporal;  Osteopenia definidos como 

valores T-score entre -1,01 e -2,49 desvios padrão para os homens ≥50 anos e mulheres em menopausa há 

mais de 1 ano; & Osteoporose definida como T-score igual ou inferior a -2,5 desvios-padrão para homens 

≥50 anos e mulheres na menopausa há mais de 1 ano. 

 

 

Tabela 4. Distribuição por sexo e idade para indivíduos selecionados e não selecionados. Estudo Digitalis. 

Niteroi 2011-2012. 

 Selecionado Não selecionado p Valor 

 N (%) N (%)  

Idade   0.606 

Até 59 anos 275 (51.6) 258 (48.4)  

60-69 anos 116 (54.0) 99 (46.0)  

70+ anos 85 (48.9) 89 (51.1)  

Sexo   <0.001 

Homem 172 (44.7) 213 (55.3)  

Mulher 304 (54,6) 253 (45,4)  
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DISCUSSÃO 

Em nosso entendimento, este é o primeiro estudo brasileiro a estimar prevalência 

de osteoporose e osteopenia em homens e mulheres na população em geral, 

diagnosticada por DXA. De acordo com os dados 2005-2008 da National Health And 

Nutrition Examination Survey (NHANES), 39% da população não institucionalizada 

dos EUA com 50 anos ou mais apresentavam osteopenia e 5% tinham osteoporose, com 

análise realizada no colo do fêmur (Looker et al.,2012). Esses dados são consistentes 

com estudos brasileiros que mostram prevalência auto-referida comparável. 

Considerando que, no Brasil Osteoporosis Study - BRAZOS (Pinheiro et al.,2010), 

cerca de 6% da população acima de 40 anos relataram ter diagnóstico médico de 

osteoporose e Martini et al 2009, descreveu uma prevalência para ambos os sexos de 

4,4% usando dados do VIGITEL 2006, nossos resultados mostram prevalências mais 

elevadas: 44,1% apresentavam osteopenia e 8% tinha osteoporose, sendo a idade 

mínima de 45 anos. No entanto, esses números são mais baixos do que a maioria dos 

países da América Latina, que demonstram uma prevalência de osteopenia no colo do 

fêmur variando 46-57,2% e osteoporose 7,9-22% (Morales-Torres et al.,2004). 

Uma possível explicação para esta discrepância pode estar relacionada com o 

perfil genético da população e diferentes fatores ambientais. (Kaptoge et al.,2008;  

Langsetmo et al.,2008; Pietschmann et al.,2009). Por outro lado, eles podem também 

ser parcialmente explicados pela dimunuição do consumo de proteínas e cálcio durante 

a formação óssea, o que poderia levar no futuro um risco de desenvolver osteoporose 

(Alexis et al.,2005; Rizzoli et al.,2014). 

Wade e colegas (2014) realizaram um estudo de revisão sobre a prevalência de 

osteoporose diagnosticada por DXA, em homens e mulheres com 50 anos ou mais em 

nove países industrializados. A prevalência em mulheres investigadas para todos os 

países era 3-7 vezes maior em comparação com os homens. No estudo Martini (2009), 

com uma população brasileira, a prevalência de osteoporose auto-referido em mulheres 

foi cerca de cinco vezes maior do que em homens. O presente estudo encontrou 

diferenças menores (9,09% em mulheres e 6,85% nos homens). A maior prevalência 

entre as mulheres na amostra de Martini era esperada, visto que o sexo feminino 

utilizam com maior freqüência os serviços de saúde e, portanto, têm uma maior 

probabilidade de serem diagnosticados do que os homens. No entanto, esta observação 
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não explica a menor diferença entre os sexos no presente estudo, em comparação com 

os dos países industrializados investigado por Wade (2014). 

Nossos principais resultados estão de acordo com o que foi previamente relatado 

por vários estudos, onde demonstram a associação positiva e estatisticamente 

significativa entre osteopenia/osteoporose e idade (Mengmeng et al.,2012; Wright et 

al.,2014; Wade et al.,2014). Nos homens a perda líquida de osso com a idade é menor, 

visto que não apresentam uma perda acelerada como ocorre nas mulheres no momento 

da menopausa. No entanto, os homens perdem a densidade óssea com o 

envelhecimento, com uma taxa de perda que pode atingir até 1% por ano nos homens 

mais velhos (Jones et al.,1994; Hannan  et al.,2000). De fato, nosso estudo apresentou 

odds ratio (OR) ajustado entre os homens maior do que nas mulheres para a faixa etária 

de 70 anos ou mais. Nas mulheres, há evidências de que o período de maior perda óssea 

ocorre nos primeiros dez anos após a menopausa (Diab et al.,2013). Mesmo que a 

deficiência de estrogênio seja pronunciada nas mulheres, este parece ser um fator 

importante na patogênese da osteoporose em ambos os sexos, visto que estudo recente 

demonstrou uma diminuição nos níveis séricos de estradiol em homens com 

osteoporose idiopática (Korpi-Steiner et al.,2014). 

Numerosos estudos têm mostrado que a prevalência de osteoporose e osteopenia 

são maiores na raça branca ou cor de pele branca (Cadarette et al.,2000; Hill et 

al.,2008). Os indivíduos de cor da pele negra possuem maior pico de massa óssea e, 

portanto, são menos predispostos a sofrerem de osteoporose que brancos e asiáticos 

(Looker et al.,1998 ; Marshall et al.,2008). Dados do Baltimore Men's Osteoporosis 

Study (MOST) mostraram que, em ambos os sexos, os negros têm maior densidade 

mineral do que os brancos e uma taxa anual mais lenta de declínio na densidade mineral 

óssea ajustada à idade (Tracy et al.,2005). Em nossos dados, os indivíduos de cor da 

pele branca em ambos os sexos apresentaram maior perda de massa óssea (osteopenia e 

osteoporose) em comparação com os não-brancos, com uma associação estatisticamente 

significativa para as mulheres, mas não para os homens. Entre as mulheres ORa = 0,32 

(IC 95% 0,14-0,72). 

O IMC está diretamente relacionado à DMO, sendo que os indivíduos obesos 

apresentam maior proteção contra osteoporose, independentemente da idade, sexo e 

etnia (Lloyd et al.,2014). O peso corporal está positivamente associado com o aumento 

do pico de massa óssea, especialmente no colo do fémur e negativamente com a 
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diminuição da densidade mineral óssea, além de influenciar na relação da DMO e idade 

(Lewin et al.,1997). Acredita-se que um dos fatores que influenciam a ação positiva do 

IMC sobre a DMO é a maior sobrecarga mecânica ocasionada pelo maior peso (Becker 

et al.,2010). Além disso, pessoas obesas, de ambos os sexos, perdem massa óssea mais 

lentamente que indivíduos com peso dentro da normalidade (Compston et al.,1992; 

Holbrook & Barrett-Cannor,1993). No presente estudo, os efeitos protetores do IMC 

foram evidentes para osteopenia quanto para osteoporose, em ambos os sexos, mesmo 

após o ajuste. 

Curiosamente, a maior excreção urinária de cálcio parece ser um fator de risco 

para o aumento da perda de DMO (Asplin et al.,2003). Os pacientes com hipercalciúria 

muitas vezes excretam mais cálcio do que absorvem, refletindo em uma perda líquida de 

cálcio total do corpo (Bushinsky, 2002). Além de condições patológicas, outros fatores 

podem influenciam a excreção urinária de cálcio em humanos. Entre os mais 

importantes estão o sexo e o peso corporal (Sella et al.,2008).  No presente estudo, uma 

excessiva excreção de cálcio urinário foi associada com osteopenia/osteoporose na 

analise bruta entre as mulheres, mas perdeu a significancia estatística após ajuste. 

O uso de tiazidico é inversamente associado com o cálcio urinário e diferentes 

mecanismos têm sido propostos para o efeito protetor dessa droga sobre a perda da 

massa óssea (Sella et al.,2008; Taylor et al.,2009). Nossos resultados mostram uma 

associação entre o não uso de tiazidico com osteoporose e osteopenia em mulheres, 

mesmo após ajuste. 

Estudos anteriores também sugeriram que a ingestão de nutrientes, tais como de 

sódio, assim como o álcool estão relacionados com a excreção de cálcio e DMO (Sella 

et al.,2008). Nosso banco de dados atual está de acordo com esta associação, onde a 

ingestão de sódio e consumo de álcool na dose de risco foram relacionados com 

osteoporose em homens, mas não foi estatisticamente significativa.  

Pinheiro et al., (2010) identificou os principais fatores de risco associados com 

fratura por baixo impacto e osteoporose em uma amostra brasileira. Eles incluíram um 

estilo de vida, tabagismo e hábito sedentário. Em nosso estudo, embora a prevalência de 

osteoporose /osteopenia tenha sido maior entre os sedentários para ambos os sexos, bem 

como em pacientes com irregular ou nenhuma prática de atividade física, a diferença 

não alcançou significância estatística. Fumar não mostrou associação significativa com 
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a prevalência de osteopenia e osteoporose, havendo inclusive maior percentual de massa 

óssea normal entre os fumantes do sexo feminino.  

Apesar da relevância da observação feita por nós neste estudo quanto ao uso de 

tiazidico, não localizamos outras pesquisas discutindo a relação entre o não uso do 

medicamento e a DMO. Nesse sentido, acreditamos ser interessante à realização de 

estudos aprofundados sobre a questão, permitindo a compreensão mais ampla dessa 

associação.  

 

LIMITAÇÕES 

Algumas limitações do presente estudo devem ser mencionadas. Em primeiro 

lugar, o desenho transversal torna difícil estabelecer relações de causa-efeito. O estudo 

teve perdas que de alguma forma possam tornar os resultados tendenciosos. Havia mais 

mulheres do que homens (tabela 4) o que pode superestimar a prevalência geral de 

osteoporose e osteopenia.  

Por outro lado, deve-se ressaltar que o presente estudo foi realizado com uma 

população geral, selecionados aleatoriamente, diferentemente dos estudos brasileiros. 

Nossa investigação também fornece análise estatística de variáveis complexas que não 

estiveram presentes em outros estudos brasileiros. Além disso, foi utilizado o exame 

padrão-ouro para a avaliação da DMO: o DXA. 
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8. CONCLUSÃO 

Os resultados de altas taxas de prevalência de osteoporose e osteopenia em uma 

população predominantemente feminina, de indivíduos não-brancos e hipertensos que 

frequentam instituições de cuidados primários corroboram os números nacionais e 

internacionais da literatura. O nosso resultado também estabelece a importância dos 

fatores de risco tradicionais já descritos (por exemplo, sexo, idade, IMC e a cor da pele), 

e destaca as diferenças não somente na prevalência, mas também no papel dos fatores 

de ricos conhecidos entre os sexos. Estes dados apoiam a sua possível utilização como 

um candidato para determinar a necessidade do exame DXA no contexto dos cuidados 

primários. 
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ANEXO B – ESTUDOS DE PREVALÊNCIA 
  

 

Quadro2. ESTUDOS DE PREVALENCIA DE OSTEOPOROSE NO BRASIL E AMÉRICA LATINA  
AUTOR POPULACAO LOCAL 

ANO DO ESTUDO 
ANO PUBL. 

PERIODO 

TIPO DE 
ESTUDO 

OSTEOPENIA 

OSTEOPOROSE 
FRATURAS 

APARELHO 

UTILIZADO 
 

CLITERIO - 

SITIOS 

VARIAVEIS  PREVALENCIA 
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Clark P, Cons-Molina 

F, Deleze M, Ragi S, 

Haddock L, Zanchetta 

JR et al 
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1.922 mulheres 
com 50anos  

ou mais. 

 
amostra aleatória 

estratificada por 

idade. 
 

Argentina, Brasil, 
Colômbia, 

México e Porto Rico 

 

Osteoporos Int (2009) 

20:275–282 

DOI 10.1007/s00198-

008-0657-4 

 

 
 

estudo 
transversal 

FRATURA 
 

 

DXA 
 

coluna lombar 

e coluna 
torácica 

 

 
T4 a L4 

História materna de fratura 
História de fratura 

Peso 

A perda de altura 
Índice de massa corporal 

cálcio da dieta 

utilização de esteróides 
tabagismo 

Álcool ingestão 

Atividade física 

Estimaram prevalência de fraturas vertebral 11,18% 
nos 5 paises. 

prevalência de fraturas aumentou de 6,9% entre 

aqueles com idade entre 50 a 59 para 27,8% 
naqueles com 80 anos. 

no Brasil, a população estudada mostrou uma 

prevalência média de 14,8% de fraturas vertebrais 
morfométricas e 23,8% de fraturas não-vertebrais 

 

A prevalência de  fraturas é apenas um pouco menor 
do que a encontrada em mulheres brancas nos EUA 

e semelhante ao que a encontrada em mulheres 

chinesas de Pequim 

 

2 

Pinheiro MM, 

Ciconelli RM , Martini 

LA , Ferraz MB 

(BRAZOS) 

2.420 indivíduos 

com 40 anos ou 
mais em 150 

cidades 

diferentes nas 
cinco regiões 

geográficas do 

Brasil. 
(70%mulheres) 

Brasil 

 

February 2008 / 

Accepted: 29 May 2008 

International 

Osteoporosis 

Foundation and 

National Osteoporosis  

estudo 

transversal 

Fraturas AUTO 

REFERIDO 

sedentarismo, tabagismo 

atual, pior qualidade de vida 
e diabetes melito menopausa 

precoce, maior consumo de 

fósforo, , quedas, uso 
crônico de 

benzodiazepínicos e história 

familiar de fratura 

6% de osteoporose 

 
A prevalência de fraturas por fragilidade é cerca de 

15,1% nas mulheres e 12,8% nos homens 

 

3 

Martini LA, Moura 

EC, Santoss LC, Malta 

DC, Pinheiro MM. 

 

Prevalência de 

diagnóstico 

auto-referido de 

osteoporose, 

Brasil, 2006 

54.369 

indivíduos com 
idade ≥18 anos 

nas capitais 

brasileiras e 
Distrito Federal 

em 2006 

BRASIL 

2006 

Rev Saúde Pública 

2009;43(Supl 2):107-116 

estudo 

transversal 

Prevalência de 

osteoporose 
Dentre os fatores 

associados à 

osteoporose 
 

Auto referido Idade (anos), Escolaridade 

(anos), Cor da pele, Estado 
civil, Peso aos 20 anos , 

Estatura , Estado nutricional 

aos 20 anos, Estado 
nutricional atual, 

Tabagismo, Sedentarismo, 
Atividade física no lazer 

4,4%  na população geral 

predominantemente entre entre mulheres 

(7,0%) com idade ≥45 anos, não solteiro e ex-

fumante. 
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Quadro 2. ESTUDOS DE PREVALENCIA DE OSTEOPOROSE NO BRASIL E AMÉRICA LATINA (continuação) 
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ANO DO ESTUDO 

ANO PUBL. 

PERIODO 

TIPO DE 

ESTUDO 

OSTEOPENIA 

OSTEOPOROSE 

FRATURAS 
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CLITERIO - 

SITIOS 

VARIAVEIS  PREVALENCIA 

4 

 

Morales-Torrres J, 

Gutiérrez-Ureña S 

 

The burden of 

osteoporosis in Latin 

America 

Foram enviados 

questionários a 
32 profissionais 

de saúde de 18 

países, sendo as 
informações dos 

demais países 

obtida a partir de 
fontes 

alternativas, 

como literatura 
publicada. 

América Latina 

 

Osteoporos Int (2004) 

15: 625–632 

 

estudo 

transversal e 
descritivo 

20 países da 

região latino-
americana 

foram 

coletados a 
partir de 

diversas fontes 

publicadas e 
eletrônicos 

 

Prevalencia de 

osteopenia e 
osteoporose 

fraturas 

DXA 

Coluna 
vertebral e 

femur 

- prevalências de osteoporose  em mulheres com 

mais de 50 anos: 
vertebral- 12% a 18%; 

fêmur proximal-8% a 22% 

 

prevalências de osteopenia em mulheres com 

mais de 50 anos: 

vertebral de 45,5-49,7%; 
fêmur proximal de 46% a 57% 

 

5 

 

Marcelo de Medeiros 

Pinheiro; Sérgio Ragi 

Eis 

 

Epidemiology of 

osteoporotic fractures 

in Brazil: 

what we have and 

what we need 

- BRASIL 
 

Arq Bras Endocrinol 

Metab vol.54 no.2 São 

Paulo Mar. 2010 

De 1994 a 
Outubro de 

2009 

 

compilação de 

estudos 

publicados em 
revistas 

científicas 

FRATURAS -  prevalência de todos os tipos de fratura por 
fragilidade óssea: 

 11% a 23,8%. 

 

Após 12 meses após a fratura de fêmur, a taxa de 

mortalidade variou de 21,5% a 30%, com elevada 

taxa de incapacidade física, deterioração da 
qualidade de vida e grande impacto sobre o sistema 

de saúde 

6 

Fernando Vinholes 

Siqueira*, Luiz 

Augusto Facchini, 

Pedro Curi Hallal  

 

The burden of 

fractures in Brazil: A 

population-based 

study 

3100 indivíduos.  indivíduos com 20 anos 

ou mais vivendo em 
Pelotas, uma cidade do sul 

do Brasil 

2005 Elsevier Inc. All 

rights reserved. 

doi:10.1016/j.bone.2005.

04.002 

estudo 

transversal 

prevalência de 

fraturas 

- Sexo, idade, cor da pele, 

nível socioeconômico, 
escolaridade e diagnóstico 

médico de osteoporose 

prevalência acumulada de fraturas foi de 28,3%, e 

2,3% dos indivíduos quebrou um osso no ano 
anterior à entrevista 
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Quadro 2. ESTUDOS DE PREVALENCIA DE OSTEOPOROSE NO BRASIL E AMÉRICA LATINA (continuação) 
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ANO DO ESTUDO 

ANO PUBL. 

PERIODO 

TIPO DE 
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OSTEOPOROSE 
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CLITERIO - 

SITIOS 

VARIAVEIS  PREVALENCIA 

7 

Camargo at al, 2005 

 

Bone mineral density 

and osteoporosis 

among a 

predominantly 

301 pessoas  com 

iades >= 70 anos 

 

SP- BRASIL 

1998 e dezembro de 1999 

(realizacao DXA) 

 

Osteoporos Int (2005) 

16: 1451–1460 

DOI 10.1007/s00198-

004-1831-y 

estudo 

transversal 

prevalência de 

baixo (DMO) 

nesta população 

e possíveis 

fatores que 

influenciam a 
DMO. 

(DXA) 

DMO na 

coluna lombar, 

colo do fêmur, 

trocânter, 

fêmur total e a 
composição 

corporal total. 

IMC, TT testosterona total, 

TSH hormônio estimulante 

da tireóide, DHEAS 

dehidroepiandrosterona 

sulfato, LH, FSH, IGF-1 de 

insulina-like growth factor-
1, GH, creatinina, glicose  e 

albumina. 

prevalência da osteopenia e da osteoporose  

em homens 33,3-57,4% e 6,4-16,1%,  

respectivamente, 

 

em mulheres - 36,6-56,5% e  

22,2-33,2%, respectivamente 
 

o peso corporal foi o melhor preditor de DMO nesta 

população, principalmente no fêmur proximal. 

8  

 Francisco at al, 2011 

 

 Comparação de 

estimativas para o 

auto-relato de 

condições crônicas 

entre inquérito 

domiciliar e telefônico 

– Campinas (SP), 

Brasil 

2.636+2015  
adultos (>=18 

anos).   

Campinas (SP), Brasil 

2008 

 

 Rev Bras Epidemiol 
2011; 14(1) Supl.: 5-15 

Universidade Estadual de 

Campinas com apoio da 

Secretaria Municipal de 

Saúde, e do VIGITEL – 

Campinas (SP), inquérito 
telefônico 

inquéritos 
populacional 

 

 

Dcc cronicas Auto referido 
 

 

hipertensão arterial, dia-
betes, osteoporose e 

asma/bronquite/enfisema. 

ISACamp 
Masculino 0,9% 

Feminino 4,3% 

 
VIGITEL 

Masculino 1,4% 

Feminino 6% 

 

9 

 

Baccaro at al, 2013 

 

 

Factors associated with 

osteoporosis in 

Brazilian women: 

a population-based 

household survey 

622 mulheres 

com mais de 50 
anos de idade 

 Campinas / Brasil  

10 de maio e 31 de 
outubro de 2011 

 

Arch Osteoporos 

(2013) 8:138 

DOI 10.1007/s11657-

013-0138-z 

Estudo 

transversal 

PREVALENCIA auto relatado 

ou com 
osteoporose 

diagnosticada 

por 
densiometria 

óssea 

 Menopausa, artrose,  

Tabagismo, auto-percepcao 
da saúde.  

osteoporose auto-referida foi de 21,3% 

 
Maior tempo de menopausa; auto-percepção da 

saúde como, artrose e com problemas de manter o 

equilíbrio quando tomar um banho ou descer escadas  
estiveram associadas com a osteoporose.  

 

10 

Pinheiro at al, 2014 
Fatores de risco 

para fraturas 

osteoporóticas e 

baixa densidade 

óssea em mulheres 

na pré e  
pósmenopausa 

4.332 mulheres 
com mais de 40 

que 

freqüentam 
serviços de 

cuidados 

primários de 
saude 

Grande São Paulo, 
Sudeste do Brasil, entre 

2004 e 2007 

 

Rev. Saúde Pública vol.44 

no.3 São Paulo em junho 

de 2010 

Estudo 
transversal, 

Estimar a 
prevalência e 

analisar fatores 

de risco  de  
fraturas 

DXA 
 

densitometria 

óssea do fêmur 
e Espinha 

idade, tempo de menopausa, 
fratura prévia e tabagismo. 

IMC, atividade física 

regular e terapia de 
reposição hormonal teve 

uma efeito protetor sobre a 

massa óssea 

Prevalência de osteoporose e fraturas osteoporóticas 
foi de 33% e 11,5%, respectivamente 
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Quadro 3. ESTUDOS SOBRE PREVALÊNCIA DE  OSTEOPOROSE EM OUTROS PAISES  
AUTOR POPULACAO LOCAL 

ANO DO ESTUDO 
ANO PUBL. 

PERIODO 

TIPO DE 
ESTUDO 

OSTEOPENIA 

OSTEOPOROSE 
FRATURAS 

APARELHO 

UTILIZADO 
 

CLITERIO - 

SITIOS 

VARIAVEIS  PREVALENCIA 

1  

 

M. DÍAZ CURIEL ET 

AL.,    2001 

 

 

 PREVALENCIA DE 

OSTEOPOROSIS 

DETERMINADA POR 

DENSITOMETRÍA EN 

LA POBLACIÓN 

FEMENINA ESPAÑOLA 

1305 mulheres 

Espanholas com 
idade entre 20 e 

80 anos 

O estudo foi realizado em 

todo o país ESPANHA 
estratificándolo  

9 regiões geográficas  
 

 

Key words: Women. Bone 

mineral density. 

Osteopenia. Osteoporosis. 
Med Clin (Barc) 2001; 

116: 86-88 

Estudo 

transversal 

Prevalência de 

osteopenia e 
osteoporose 

DXA), 

critérios da 
OMS, 

coluna lombar 

(CL  media entre 

L2 e L4), colo 

fêmur (CF) 

- A prevalência da OSP CL é de 4,31% na faixa etária 

de 45 a 49 anos; 9,09% entre 50 a 59; de 24,29% 
para 60-69 anos, e 40,0% para os 70-79 anos. A 

prevalência global foi de 11,12%, com um intervalo 

de confiança (CI) 9,4-12,8% de 95%.  

A prevalência da OSP na CF é de 0,17% no grupo 

de 20 a 44 anos; 0% a 45 a 49 anos; 1,3% em 50 a 

59 anos; 5,71% em 60-69 anos e 24,24% em 70-79 
anos.  

A prevalência global 4,29% (95% CI, 3,2-5,4%). 

A prevalência de osteopenia na coluna lombar foi 
13,08% no grupo de 20-44 anos, aumentando para 

31,9% em grupo 45-49 anos, 41,99% no grupo de 

50-59 anos de idade, 50% no 60 a 69 anos e 39,39% 
para 70 a 79 anos . A prevalência de osteopenia total 

é de 29,14%, com uma gama confiança (IC) de 95% 

26,67-31,61%. 
A prevalência da osteopenia no colo do fémur foi 

12,56% no grupo de 20-44 anos, o aumento de 

26,72% em grupo 45-49 anos, 38,96% no grupo de 
50-59 anos de idade, 51,43% em os 60 e 69 anos e 

57,28% para 70 a 79 anos. Prevalência. No geral 

osteopenia colo do fêmur em mulheres é 30,49% (IC 
95%, 27,99-32,99%). 

2 

 

Maurice Audran, 

Bernard Cortet, 2012 

 

Prevalence of 

osteoporosis in male 

patients with risk 

factors 

1.800 homens  

critérios de 
seleção: sexo 

masculino;  

Idade superior a 
18 anos;  

nenhum 

tratamento contra 

a osteoporose 

excepto 

suplementação 
calcio / ou 

vitamina D;  

FRANÇA 

estudo  realizado entre 
outubro de 2007 e 

setembro de 2008 

 
Received April 13, 2011  

Accepted August 22, 

2011 

estudo 

observacional 
multicêntrico  

 

prevalência DXA As razões mais 

frequentemente encontrados 
foram hipogonadismo 

(27%), as doenças 

respiratórias crônica 
(16,1%), reumatismo 

inflamatório crônico 

(12,5%). Em contraste, 

distúrbios endócrinos foram 

raras (2,5%). 

osteoporose, 231 (19,3%),  

com osteopenia e 79 (6,6%) normal. 
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Quadro 3. ESTUDOS SOBRE PREVALÊNCIA DE  OSTEOPOROSE EM OUTROS PAISES (continuação) 

AUTOR POPULACAO LOCAL 

ANO DO ESTUDO 

ANO PUBL. 

PERIODO 

TIPO DE 

ESTUDO 

OSTEOPENIA 

OSTEOPOROSE 

FRATURAS 

APARELHO 

UTILIZADO 

 
CLITERIO - 

SITIOS 

VARIAVEIS  PREVALENCIA 

3 

Mengmeng Z  at al,  

2012 

 

A study of 

bonemineral density 

and prevalence of 

osteoporosis 

in Chinese people of 

Han nationality from 

Changchun 

16.019 

indivíduos de 

nacionalidade 
Han, com idades 

20-89 anos, 

foram recrutados 
cidade de  

Changchun, 

China. 

China. 

 

 Received: 22 August 
2011 / Accepted: 30 

August 2011 / Published 

online: 19 January 2012 
# International 

Osteoporosis Foundation 

and National Osteoporosis 
Foundation 2012 

2011/2012 

 

Estudo 
transversal 

prevalence DMO no terço 

distal do rádio 

e ulna não 
dominante 

usando o 

DTX-200 
DMO Detector 

(American 

Osteometer 
MediTech 

Inc.). 

história familiar, história 

médica, esportes, medicação 

especial, etc, e no caso das 
mulheres, também incluído 

história menstrual, 

engravidez amamentação. 
 foram excluídos doença 

renal,  hepática aguda, 

doenças endócrinas crônicas  

prevalência de osteoporose foi de 7,7% homens 

contra 6,97%  mulheres na população entre 50-59 

anos; 18,13% contra 35,97% entre 60-69 anos; 
36,41% contra 59,55% 70-79 anos; e 57,53% contra 

75,56% com idade> 80 anos 

4 

Scanning 

Monija Mrgan, Anna 

Mohammed, and 

Jeppe Gram , 2012 

 

Combined Vertebral 

Assessment and Bone 

Densitometry 

Increases 

the Prevalence and 

Severity of 

Osteoporosis in 

Patients 

Referred to DXA  

3.275 pacientes 

Hospital do 

Sudoeste da 
Dinamarca 

 Dinamarca  

 

Menopause: The Journal 
of The North American 

Menopause Society 

Vol. 19, No. 4, pp. 

448/455 

DOI: 

10.1097/gme.0b013e3182
3a40ba 

* 2012 by The North 

American Menopause 
Society 

janeiro a 

dezembro de 

2011 
 

Estudo 

retrospectivo 

Prevalência e 

fraturas 

 

DXA e VFA 

DMO foi 

medido na 
espinha lombar 

e a L1eL4 

fêmur  

esquerda . 

VFA foi obtida 

com o paciente 
em decúbito 

lateral.  

Critério 
diagnóstico 

baseada na 

OMS. 

- 85% eram do sexo feminino e 15% eram do sexo 

masculino. 

 
No total, 68% dos pacientes tiveram DMO normal, e 

32% tinham osteoporose.  

As fraturas vertebrais diagnosticadas por VFA foram 

observados em 7,9% dos pacientes, dos quais 3,2% 

tinham DMO normal e 4,8% tinham osteoporose 

avaliado através da DMO.  

5 

Wade S et al.,  2014 

 

Estimating prevalence 

of osteoporosis: 

examples 

from industrialized 

countries 

 

A revisão da 

literatura 

realizada através 
de um  

pesquisa das 

bases de dados 
PubMed e 

EMBASE em 

2010 

EUA, Canadá, cinco 

países europeus, Austrália 

e Japão 
 

Received: 28 March 

2014 /Accepted: 22 

April 2014 

#International 

Osteoporosis 

Foundation and National 

Osteoporosis 

Foundation 2014 

2010 

 

Revisão 
sistemática 

 

PREVALENCIA 

 

DXA - DMO 

quadril total e 

coluna 
vertebral 

- Resultados Para mulheres, a prevalência de 

osteoporose foi de 9% (Reino Unido) a 15% (França 

e Alemanha), com base total de quadril DMO e de 
16% (EUA) a 38% (Japão) quando a coluna Dados 

de DMO foram incluídos.  

 
Para os homens, a prevalência variou de 1% (Reino 

Unido) para 4% (Japão) com base na DMO da anca 

total e de 3% (Canadá) para 8% (França, Alemanha, 
Itália e Espanha) quando os dados da DMO da 

coluna foram incluídos. 
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Quadro 3. ESTUDOS SOBRE PREVALÊNCIA DE  OSTEOPOROSE EM OUTROS PAISES (continuação) 

AUTOR POPULACAO LOCAL 

ANO DO ESTUDO 

ANO PUBL. 

PERIODO 

TIPO DE 

ESTUDO 

OSTEOPENIA 

OSTEOPOROSE 

FRATURAS 

APARELHO 

UTILIZADO 

 
CLITERIO - 

SITIOS 

VARIAVEIS  PREVALENCIA 

6 

Tenenhouse A et 

al , 2000 
 

Estimation of the 

prevalence of low bone 

density in Canadian 

women and men using 

a population-specific 

DXA reference 

standard the Canadian 

Multicentre 

OsteoporosisStudy 

(CaMos) 

amostra aleatória 

de  8601 homens 

e mulheres com 
idades >=  25 

anos recrutados 

em números 
aproximadament

e iguais em nove 

Centros em todo 
o Canadá 

  

Canadá 

 

Osteoporos Int (2000) 11: 
897 ± 904 

ß 2000 International 

Osteoporosis Foundation 
e National Osteoporosis 

Foundation 

 

coorte 

prospectivo 

que 
medir a 

incidência e 

prevalência de 
osteoporose 

e fraturas, e os 

efeitos dos 
possíveis 

fatores, em um 

 

estimar a 

prevalência 

de osteoporose e 
osteopenia 

( coluna 

lombar (L1 ± 

L4) e colo do 

fêmur 

foram medidos 

por DXA 

 

Sexo  

Idade 

Sitio 
 

A prevalência de osteoporose em mulheres 

canadenses com idade entre >= 50 anos foi de 12,1% 

na coluna lombar e 7,9% no colo do fémur com  
uma prevalência combinado de 15,8%.  

Nos homens foi de 2,9% em a coluna lombar e de 

4,8% no colo do fémur com um  prevalência 
combinado de 6,6% 

 

7 

El-Heis M at al, 2013 

 

Factors associated with 

osteoporosis among a 

sample of Jordanian 

women referred for 

investigation for 

osteoporosis. 

384 mulheres 

jordanianas  

Jordânia -   

Departamento de 

Radiologia da rei 

Abdullah University 

Hospital (setembro 2009 a 

agosto de 2010). 
 

East Mediterr Health J. 

2013 May;19(5):459-64. 

estudo 

transversal 

Prevalência DXA 

 

região da 

coluna lombar 

[AP: L1-L4] e 

hip femoral 

idade, idade da menarca, a 

menopausa, índice de massa 

corporal, diabetes mellitus, 

hipertensão, problemas 

renais e tabagismo 

A prevalência de osteoporose entre a amostra 

estudada foi de 13,5%. Osteoporose foi 

significativamente associada com a idade atual, 

idade da menarca, diabetes mellitus, hipertensão e 

problemas renais. 

8  

Yang T, at al 2004 

 

Osteoporosis: 

prevalence in 

Taiwanese women 

 

4.689 mulheres 

foram medidas 
DMO (L2-L4) e 

3529 mulheres 

foram 
submetidas a 

densidade 

mineral óssea do 
colo do fêmur 

Taiwan 

março de 1994 a  
Julho de 1998 

 

Received: 5 May 2003 / 
Accepted: 19 August 

2003 / Published online: 

11 February 2004 
_ International 

Osteoporosis Foundation 

and National Osteoporosis 
Foundation 2004 

Coorte 

 
 

Prevalência DXA 

e DMO no 
colo do fêmur 

e vertebral 

(L2-L4) 
 

 

relação entre a massa óssea, 

peso, altura e índice de 
massa corporal 

 

Correlação de Pearson 
revelou uma relação positiva 

entre peso corporal, IMC e 

massa óssea no colo do 
fêmur. 

A proporção de osteoporose calculada por faixa 

etária: vértebras lombares foi: 40-49 anos, 8,25%;  
50-59 anos de idade, 8,62%;  

60-69 anos idade, 14,14%;  

70-79 anos de idade, 14,25%;  
> 80 anos de idade, 16,07%. 

 

 Para o grupo do colo do fêmur, os valores foram:  
40-49 anos de idade, 5,24%;  

50-59 anos, 5,28%;  

60-69 anos de idade, 11,17%; 
 70-79 anos de idade, 17,30%; 

 > 80 anos de idade, 24%.  

A proporção total de osteoporose em vertebras foi de 
10,08% e no colo do fémur, 7,45%.  
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Quadro 3. ESTUDOS SOBRE PREVALÊNCIA DE  OSTEOPOROSE EM OUTROS PAISES (continuação) 

AUTOR POPULACAO LOCAL 

ANO DO ESTUDO 

ANO PUBL. 

PERIODO 

TIPO DE 

ESTUDO 

OSTEOPENIA 

OSTEOPOROSE 

FRATURAS 

APARELHO 

UTILIZADO 

 
CLITERIO - 

SITIOS 

VARIAVEIS  PREVALENCIA 

9 

Romo M, at al 2014-

10-26 

 

Paridad y menarquia 

como factores 

de riesgo para 

osteoporosis en 

mujeres 

posmenopáusicas 

243 mulheres na 

pós-menopausa 

beneficiárias  
Instituto 

Mexicano de 

Seguro Social,  
San Luis Potosi. 

México 

 

 
Ginecol Obstet Mex 

2014;82:75-82. 

Estudo 

transversal, 

retrospectivo e 
analítico 

Prevalência 

 

DXA 

 

Terço distal do 
antebraço 

 

idade, tempo da menopausa, 

a terapia usando reposição 

hormonal após fraturas, 
peso, uso de corticosteróide, 

o hipertireoidismo e dois 

dados adicionais:  
número de gestações e idade 

da menarca.  

18% tinham osteoporose, osteopenia e 39%  

41% osso normal. 

Não foi encontrada associação entre número de 
gestações e osteoporose. 

Em mulheres na pós-menopausa a menarca após 

13 anos de idade é um fator de risco para a 
osteoporose. 

10 

Berger C, et al 2010 

 

Peak Bone Mass From 

Longitudinal Data: 

Implications 

for the Prevalence, 

Pathophysiology, and 

Diagnosis of 

Osteoporosis 

615 mulheres e 

527 homens com 

idades entre 16-
40 anos, na 

população 

canadense 

Canadá 

 

Received in original form 
December 18, 2009; 

revised form February 18, 

2010; accepted March 18, 
2010. Published online 

March 26, 2010. 

Longitudinal 

 

Prevalência 

 

DXA 

Coluna e 

femur 
 

sociodemográficas,  história 

de fratura, histórico familiar, 

ingestão alimentar, física  
atividade, o fumo de tabaco, 

e determinações de 

qualidade de vida.  
As avaliações clínicas 

incluíram altura, peso e 

mineral óssea  
densidade (DMO) 

prevalências de osteoporose (T-score <-2,5) eram 

12,0% (L1-L4) e 9,1% (total de quadril) em 

mulheres com 50 anos ou mais e 2,9% (L1-L4) e 
0,9% (total de quadril) em homens com 50 anos ou 

mais. 

11 

Guzmán M, at al 2003 

 

Prevalence of 

osteopenia and 

osteoporosis assessed 

by densitometry in 

postmenopausal 

women] 

202 mulheres na 

pós-menopausa 
com idade entre 

37 a 74 anos de 

idade foi 
estudado, no 

Ginecologista e 

Obstetrícia 
Hospital Medical 

Center "La Raza" 

do IMSS 

México 

 
dezembro de 2001 a junho 

de 2002 

 
Ginecol Obstet Mex. 2003 

May;71:225-32. 

Coorte 

 

prevalência de 

osteopenia e 
osteoporose 

DXA 

 
Colona lombar 

e fêmur 

 
 

Sexo  

Idade 
peso 

anos de menopausa 

Coluna lombar:  

*A prevalência de osteopenia foi de 43,5%, 
intervalo de confiança (IC) 95% 43,08-44,03%.  

*A prevalência global de osteoporose em coluna 

foi 19,8% (CI) de 95% 14,3-25,2%. 
 

Colo do femur FN:  

A prevalência global de osteopenia FN foi a 48% IC 
95% 40,65-54,59%.  

 A prevalência de osteoporose em FN foi de 7,4% IC 

95% 3,6-10,68%. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guzm%C3%A1n%20Ibarra%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12908337
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO DIGITALIS 
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