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RESUMO

Introdução: Individuos com doença inflamatória intestinal (DII) possuem a composição
corporal diferenciada. Estudos recentes da composição corporal desses indivíduos vêm
demonstrando uma tendência para o aumento da massa gorda, diminuição da massa magra e
redução da densidade mineral óssea (DMO). Devido ao impacto que a baixa massa óssea tem
na qualidade de vida e na mortalidade, torna-se importante o reconhecimento precoce dessa
condição em pacientes com DII. Objetivo: Avaliar a densidade mineral óssea e identificar os
principais fatores associados para baixa massa óssea em adultos com o diagnóstico de DII,
atendidos em um ambulatório especializado. Métodos: Trata-se de um estudo observacional
transversal. Foram coletados dados sociodemográficos, clínicos, laboratoriais, antropométricos
e realizadas medidas de composição corporal por Absorciometria por raios X de dupla energia
(DXA). A DMO foi avaliada no corpo inteiro e nos seguintes sítios ósseos: coluna lombar,
fêmur total e colo do fêmur. A classificação da adequação óssea foi feita pelo “T-Score” para
homens com 50 anos ou mais e mulheres após a menopausa, e pelo “Z-Score” para os homens
com menos de 50 anos de idade e para as mulheres antes da menopausa. A partir das medidas
aferidas foram obtidos o índice de massa corporal (IMC), o índice de massa magra apendicular
(IMMA) e o percentual de massa gorda (%MG). Para as análises estatísticas, foi utilizado o
teste t-student para amostras não pareadas e com distribuição normal e o teste Qui-quadrado
para amostras categóricas. Para as análises da DMO em função das características da doença
foi utilizado teste Anova one way. O coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado para
analisar as associações entre as variáveis e foram considerados significativos os valores p<0,05.
Resultados: Foram avaliados 102 individuos com média de idade de 41,42 ± 13,00 anos, sendo
a maioria do sexo feminino (57%) e com diagnóstico de doença de Crohn (59,8%). Ao analisar
a DMO foi observado que 33,3% dos voluntários apresentavam inadequação da massa óssea.
A DMO apresentou correlação negativa significativa com a idade dos pacientes, com a idade
do diagnóstico da doença, com os valores de VHS e com o uso de corticoide; e correlação
positiva significativa com a massa corporal total, estatura, massa magra total, IMMA e %MG.
Conclusão: No presente estudo foi observada grande frenquência de baixa massa óssea com
percentual importante nos adultos jovens. O uso de corticoide, marcadores inflamatórios e a
composição corporal mostrou ter influência sobre a massa óssea dessa população.
Palavras-Chave: doença inflamatória intestinal, densidade mineral óssea, doença de Crohn,
colite ulcerativa, DXA scans, composição corporal.

ABSTRACT
Introduction: Individuals with inflammatory bowel disease (IBD) have different body
composition. Recent studies on the body composition of these individuals have shown a trend
towards an increase in fat mass, a decrease in lean mass and a reduction in bone mineral density
(BMD). Due to the impact that low bone mass has on quality of life and mortality, it is important
to early recognize this condition in patients with IBD. Objective: Assess bone mineral density
and identify the main factors associated with low bone mass in adults diagnosed with IBD,
treated at a specialized outpatient clinic. Methods: This is a cross-sectional observational study.
Socio-demographic, clinical, laboratory and anthropometric data were collected and body
composition measurements were taken by DXA (Dual energy X-ray absorptiometry). BMD
was assessed in the entire body and in the following bone sites: lumbar spine, total femur and
femoral neck. The classification of bone adequacy was done by the “T- Score” for men aged 50
years or over and women after menopause, and the “Z-Score” for men under 50 years of age
and for women before menopause. From the measurements taken, the body mass index (BMI),
the lean mass index (IMMA) and the percentage of body fat (%BF) were obtained. For
statistical analyses, the Student T-test was used for unpaired samples and with normal
distribution and the Chi-square test for categorical samples. For the analysis of BMD as a
function of disease characteristics, the Anova one-way test was used. Pearson's correlation
coefficient was used to analyze associations between variables with normal distribution and p
values <0.05 were considered significant. Results: 102 individuals with a mean age of 41.42 ±
13,00 years old were evaluated, most of them female (57%) and diagnosed with Crohn's disease
(59.8%). When analyzing the BMD, it was observed that 33.3% of the volunteers had
inadequate bone mass. The BMD showed a significant negative correlation with the age of the
patients, the age at diagnosis of the disease, the ESR values and the use of corticosteroids; and
significant positive correlation with total body mass, height, total lean mass, IMMA and %BF.
Conclusion: In the present study, a high frequency of low bone mass was observed, with a
significant percentage in young adults. Corticosteroid use, inflammatory markers and body
composition have been shown to influence bone mass.
Key words: inflammatory bowel disease, bone mineral density, Crohn's disease, ulcerative
colitis, DXA scans, body composition.
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1. INTRODUÇÃO

A doença inflamatória intestinal (DII) é dividida em doença de Crohn (DC) e colite
ulcerativa (CU). A DC pode afetar desde a boca até o ânus e a CU atinge o cólon (Souza et al.,
2002). Em ambas as condições a etiologia é multifatorial, envolvendo fatores genéticos,
ambientais, imunes e a microbiota intestinal (Araújo et al., 2008). Entretanto se reconhece, até
o momento, que a DII não tem cura e nem mesmo a ressecção cirúrgica é curativa (GEDIIB,
2010). Desta forma o tratamento tem o intuito de controlar os sintomas, induzir a remissão da
doença e melhorar a qualidade de vida desses pacientes (GEDIIB, 2010). O estado nutricional
de pacientes com DII pode ser acometido devido a extensão e a gravidade das manifestações
da doença, que podem comprometer a ingestão alimentar e o aproveitamento dos alimentos,
levando a déficits nutricionais (Flora et al., 2006). Essas deficiências podem variar desde
carências de oligoelementos até desnutrição grave com acentuada perda de massa corporal
(Pariente et al.,2014). Porém com o surgimento de novos medicamentos para o tratamento da
doença, a composição corporal nesses índividuos vem modificando ao longo dos últimos anos,
aumentando a prevalência de sobrepeso e obesidade (Paik, 2013).
Estudos recentes vêm demonstrando que indivíduos com DII possuem composição
corporal diferenciada quando comparados a índividuos sem a doença (Cravo et al., 2017; Yadav
et al., 2017; Bryant et al., 2019), tais como, aumento da massa gorda, especificamente o
acúmulo de gordura visceral, e diminuição da massa magra, com redução da DMO (Perna et
al., 2018). É comum se observar uma baixa massa óssea em pacientes com DII, a osteopenia
pode variar de 22% a 77% e a osteoporose de 12% a 41% (Lora et al., 2005; Kornbluth, 2006;
Ali et al., 2009; Kotze et al., 2017). A diminuição da massa óssea na DII tem causa multifatorial
que inclui aspectos inflamatórios da doença, desnutrição, ressecções intestinais, uso de
corticoides, baixa atividade física e deficiência de micronutrientes, tais como vitamina D, cálcio
e fósforo (Souza, 2008; Miznerova et al., 2013; Bundela et al., 2016).
Devido às alterações relacionadas ao curso da doença poderem contribuir para a
diminuição da DMO e isso levar ao aumento no risco de fraturas, com consequente impacto na
qualidade de vida dos pacientes com DII, torna-se importante o diagnóstico precoce e
acompanhamento a fim de se obter a prevenção e o tratamento de forma mais eficaz para essa
população. Em geral, as indicações da avaliação da DMO para pacientes com DII são: mulheres
pós-menopausa, uso contínuo ou por 3 meses acumulativo de corticosteroide, história de fratura
e idade acima de 60 anos (Kornbluth et al., 2006). No entanto, Rainer et al. (2015) observaram
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que a perda óssea está presente também em indivíduos jovens e que essa redução ocorre antes
mesmo do diagnóstico.
Os critérios de diagnóstico de osteoporose e osteopenia ou baixa massa óssea não
diferem dos aplicados à população em geral (Harbord, 2016) e são baseados na avaliação da
DMO pelo DXA nos seguintes sítios de interesse: coluna lombar (L1-L4), colo do fêmur ou
fêmur total e em algumas situações no rádio 33% (ISCD,2019). No entanto no Brasil, esse
exame nem sempre é acessível e rotineiramente realizado em pacientes com DII o que pode
justificar as poucas informações sobre a frequência desses diagnósticos nesta população (Lora
et al., 2005; Souza et al., 2008; Kotze et al., 2017; Pieroti et al., 2018). Assim, o presente estudo
teve como intuito verificar a frequência da baixa DMO em um grupo de pacientes em
atendimento ambulatorial e identificar os possíveis fatores relacionados a essa alteração.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Doença inflamatória intestinal

A DII é caracterizada por um processo inflamatório crônico e recidivante e é dividida
em DC e CU (Souza et al., 2002). Em ambas as condições a etiologia é multifatorial,
envolvendo fatores genéticos, ambientais, imunes e referentes à microbiota intestinal (Araújo
et al., 2009).
A DC é uma doença caracterizada por acometer qualquer parte do tubo digestivo, desde
a boca até o ânus de forma transmural, sendo que os segmentos mais acometidos são o íleo, o
cólon e a região perianal (GEDIIB, 2010). Apresenta-se sob três formas: inflamatória, fistulosa
e fibroestenosante e suas manifestações clínicas mais comuns são: dor abdominal, diarreia,
fístulas e sintomas obstrutivos intestinais (Abraham et al., 2009; GEDIIB, 2010).
Já a CU acomete principalmente a camada da mucosa do colón, em geral de forma
contínua, sendo assim, os pacientes podem ser classificados como: proctite (doença limitada ao
reto); proctossigmoidite (afetando até o sigmoide); colite esquerda (envolvendo até o colón
descendente) e pancolite (envolvimento além da flexura esplênica) (Abraham et al., 2009;
GEDIIB, 2010). As manifestações clínicas mais comuns são: diarreia, sangramento retal,
eliminação de muco nas fezes e dor abdominal (GEDIIB, 2010).
Durante o século XX a DII estava presente principalmente nos países ocidentalizados
da América do Norte, Europa e Oceania (Ng et al., 2017). Na virada do século XXI, houve um
aumento na incidência nos países recentemente industrializados da América do Sul, Ásia,
África e Europa Oriental, tornando-se então uma doença mundial (Ng et al., 2017).
A incidência de CU vem aumentando nos países ocidentais desde a Segunda Guerra
Mundial e em áreas nas quais, anteriormente, era de baixa incidência, tais como: leste europeu,
Ásia e países em desenvolvimento (Kaplan et al., 2015). Nos países da Europa Oriental são
notificados 11 casos em cada 100.000, habitantes, dados que se aproximaram aos da Europa
Ocidental com 14 casos em 100.000 (Kaplan et al., 2015).
Segundo dados da Organização Mundial de Gastroenterologia em 2009 a DC acometia
<1 por 100.000 habitantes na Ásia e América do Sul; de 1 a 3 na Europa Meridional e África
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do Sul; 16 na Nova Zelândia e Austrália, 14 no Canadá e 7 nos EUA (WGO, 2009). Já quatro
anos depois, Ng e colaboradores (2013) demostraram o aumento para 1,37 na Ásia e 23,67 por
100.000 na Austrália. Rocchi e colaboradores (2012), também descreveu aumento da
incidência, no Canadá para 17 novos casos/100.000 habitantes.
De acordo com Kotze e colaboradores (2017) a prevalência de DII aumentou de forma
contínua na América Latina e no Caribe. No Brasil a prevalência de DC subiu de 0,24 por
100.000 pessoas (1986–1990) para 11 a 24,1 (2014) ao passo que a CU subiu de 0,99 por
100.000 pessoas para 14,11 no mesmo período. O estudo realizado no estado de São Paulo que
analisou casos de DII de 2012 a 2015, demonstrou uma incidência de DC de 6,14 casos novos
/ 100.000 habitantes / ano e a incidência de CU de 7,16 novos casos / 100.000 habitantes / ano.
A taxa de prevalência foi de 24,3 casos / 100.000 habitantes para DC e 28,3 casos / 100.000
habitantes para CU (Gasparini et al., 2018).
No entanto, as taxas de prevalência, incidência e mortalidade da DII no Brasil, assim
como em todos os países em desenvolvimento, ainda precisam ser mais estudadas, pois os
estudos epidemiológicos são limitados em função das dificuldades diagnósticas, do fato dessas
enfermidades não serem de notificação compulsória, dos sistemas de registro de dados serem
deficientes e de haver impossibilidade de acesso às informações fora do sistema público de
saúde (Ng et al., 2017).
O diagnóstico das DII é estabelecido através de uma avaliação conjunta do quadro
clínico em concordância com evidências endoscópicas, laboratoriais, radiográficas e achados
histopatológicos (Cabral, 2012).
A apresentação na forma de diarreia requer diagnóstico diferencial com colites
infecciosas (virais ou bacterianas) e com parasitoses intestinais, assim como a ileíte aguda com
a apendicite aguda. A colite da DC deve ser diferenciada da CU e de outras formas de
enterocolites (isquêmica, actínica ou induzida por antibióticos) e com a síndrome do intestino
irritável (Spiceland et al., 2018). A partir das suspeitas clínicas, procede-se o exame
endoscópico do cólon para completar o diagnóstico, desde que os pacientes não apresentem
contraindicações (Cabral, 2012).
Nos pacientes com DC pode ser realizada a endoscopia digestiva, a enteroscopia, a
tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM), já que a doença pode
acometer todo o tubo digestivo (Cabral, 2012).
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O estudo histológico das biopsias obtidas por colonoscopia possibilita a comprovação
diagnóstica e diferencia a colite de Crohn da colite ulcerativa, bem como diagnostica neoplasia
e câncer em casos de colite de longa duração (Spiceland et al., 2018). No acometimento do
intestino delgado na DC, a endoscopia e a colonoscopia não são exames adequados pois não
são capazes de chegar a esse segmento. Portanto um método bastante utilizado é a enteroscopia
por RM, que além de não irradiar o paciente, é capaz de diferenciar as estenoses fibróticas e
inflamatórias. Cita-se também a enteroscopia com duplo balão e a cápsula endoscópica (Cabral,
2012).
A conduta terapêutica para a DII não é curável clínica ou cirurgicamente e sua história
natural é marcada por agudizações e remissões, sendo os objetivos do tratamento clínico:
controlar os sintomas, reduzir os efeitos colaterais dos medicamentos, melhorar a qualidade de
vida, produzir remissão da atividade da doença, diminuir ou retardar as recidivas, recuperar ou
manter o estado nutricional e promover o desaparecimento das lesões inflamatórias (GEDIIB,
2010).
Essa conduta é feita de acordo com o comportamento da doença, com isso foram criados
vários índices para mensurar a gravidade das DII (BSGIBD, 2010). Na DC o mais utilizado é o
Índice de Atividade da doença de Crohn (IADC) que é baseado em dados clínicos e laboratoriais
(Quadro 1).
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Quadro 1: Índice de Atividade da doença de Crohn-IADC.
Sinais e Sintomas

Multiplicar por

1) Número de fezes líquidas ou amolecidas todos os dias durante sete dias

2

2) Dor abdominal durante a última semana

5

(nenhuma = 0; leve = 1; moderado = 2; grave = 3)
3) Bem-estar geral durante a última semana

7

(excelente = 0; bom = 1; média = 2; ruim = 3; terrível = 4)
4) Número de sintomas associados (lista por categoria):
a) Artralgia / artrite;
b) Inflamação da íris / uveíte;
c) Eritema nodoso / aftas orais;
d) Fissura anal, fístulas ou abscessos;
e) Outros tipos de fístulas;
f) Febre

20
(Multiplique cada
complicação que tiver
por 20.
O valor máximo aqui é
120)

5) Uso de antidiarreicos (Não = 0; Sim = 1)

30

6) Massa abdominal (nenhuma = 0; questionável = 2; definitiva = 5)

10

7) Déficit do hematócrito: (homens 47; mulheres 42)
(subtraia em vez de adicionar se a altura do paciente for maior que o padrão)

6

8) Peso: desvio percentual do peso padrão
100 x [(peso padrão-peso corporal real) / peso padrão]
(subtraia em vez de adicionar se o peso do paciente for maior que o

1

esperado)
Total (índice de atividade de doença de Crohn)
<150 = remissão; 150 - 250 = Leve; 250 - 350 = Moderado; >350 = Severo
=: igual; <: menor; > maior

Fonte: Adaptado de GEDIIB, 2010

O índice consagrado para avaliar da CU é o Índice de Atividade de Truelove e Witts
(1995) que também utiliza variáveis clínicas e laboratoriais (Quadro 2) (GEDIIB, 2010).
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Quadro 2: Classificação de Truelove e Witts de gravidade da colite ulcerativa
Leve

Moderado

Severo

1. Número de evacuações/dia

≤4

5

≥6

2. Sangue vermelho-vivo nas fezes

±

+

++
> 37,50 oC a noite ou

3.Temperatura (°C)

Normal

Intermediária

4.Pulso (bpm)

Normal

Intermediário

>90bpm

>10

Intermediaria

≤10,5

≤30

Intermediário

>30

5.Hemoglobina(g/dl)
a

6.VHS (mm,1 hora)

≥ 37,80 oC 2 a 4 dias

* °C: grau celsius; bpm: batimentos por minuto; VHS: velocidade de hemossedimentação; g/dl: grama por decilitro; mm:
milímetro; ≤; menor ou igual; ≥ maior ou igual;

Fonte: Adaptado de GEDIIB, 2010

Além disso, temos o estadiamento da doença através da classificação de Montreal tanto
para DC (Quadro 3) quanto para CU (Quadro 4).

Quadro 3: Classificação de Montreal para doença de Crohn
Classificação de Montreal para Doença de Crohn
A1 abaixo de 16 anos
Idade do Diagnóstico

A2 entre 17 e 40 anos
A3 acima de 40 anos
L1 ileal
L2 Colonica

Localização

L3 ileocolonica
L4 doença superior isolada *
B1 não estenosante, não penetrante
B2 estenosante

Comportamento

B3 penetrante
P modificador da doença perianal

* L4 é um modificador que pode ser adicionado a L1 – L3 quando houver doença gastrointestinal superior concomitante. ‘'P'
'é adicionado a B1-B3 quando a doença perianal concomitante está presente.

Fonte : Adaptado de Satsangi et al., 2006
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Quadro 4: Classificação de Montreal para colite ulcerativa
Classificação de Montreal da extensão da colite ulcerativa
E1 Proctite
E2 Colite esquerda ou distal
E3 Colite extensa ou pancolite

Envolvimento limitado ao reto (até a junção com retossigmoide)
Envolvimento limitado a porção distal do colón e reto (até o ângulo
esplênico)
O envolvimento além do ângulo esplênico (todo o cólon)

Fonte: Adaptado de Satsangi et al., 2006

Existem diversos medicamentos utilizados no tratamento das DII que incluem
aminossalicilatos (sulfasalazina e mesalazina); corticosteroides (os mais utilizados são a
prednisona e a prednisolona por via oral ou a hidrocortisona e a metilprednisolona por via
endovenosa); antibióticos (metronidazol e ciprofloxacina); imunossupressores (Azatioprina e
seu metabólito 6-mercaptopurina, ciclosporina, metotrexato e tracrolimo) e imunobiológicos
(Infliximabe, Adalimumabe, Ustequinumabe, Certolizumabe, Golimumabe, Vedolizumabe,
Tofacitinibe) (GEDIIB, 2010; Zaltman et al., 2018; Damião et al., 2019).
O tratamento cirúrgico é indicado nos casos de falha no tratamento medicamentoso ou
em casos de complicações da doença (Strong et al., 2015). A ressecção intestinal,
principalmente em íleo terminal, pode favorecer a desnutrição nos pacientes com DC, pois é o
local de absorção de muitos nutrientes, como ácidos biliares, levando a má absorção de
gorduras, vitaminas lipossolúveis e de vitamina B12, além do magnésio, zinco e cálcio, sendo
o cálcio devido a presença de esteatorreia (Flora, 2006).
Por serem frequentes as alterações no estado nutricional dos índividuos com DII, o
tratamento dietoterápico é um importante aliado ao conjunto de estratégias terapêuticas
adotadas e tem como objetivo recuperar ou manter o estado nutricional, fornecendo o aporte
adequado de macro e micronutrientes e, desta forma, oferecer alívio dos sintomas, reduzir as
indicações e complicações cirúrgicas e diminuir a atividade da doença influenciando na
evolução dessa enfermidade e na qualidade de vida do paciente (Flora et al.,2006; Silva et al.,
2010).
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2.2. Estado nutricional e composição corporal na doença inflamatória intestinal

O estado nutricional nos pacientes com DII é acometido de acordo com à gravidade e a
extensão da doença. A desnutrição influência negativamente o curso da doença e tem sido
associada a desfechos desfavoráveis, com maior frequência de complicações pós-operatórias,
maior tempo de internação, diminuição da qualidade de vida e maior custo de saúde (Flora et
al., 2006). A desnutrição ocorrer devido à diminuição na ingestão alimentar, anorexia, diarreia,
má absorção intestinal, perda de proteínas e micronutrientes pelas fezes, dor e vômitos
(Casanova et al., 2017; Bian et al., 2018). Além disso a restrição dietética de forma irregular e
prolongada, com intuito de reduzir os sintomas e prevenir a recidiva da doença, pode levar a
déficits nutricionais nesses indivíduos (Casanova et al., 2017).
Além da manifestação da doença e das ressecções intestinais afetarem o estado
nutricional, o uso das medicações que são utilizadas com o propósito de levar a remissão da
doença, podem também contribuir para carências nutricionais (Pariente et al.,2014).
Porém, com a mudança no tratamento dos pacientes em função da terapia com os
imunobiológicos, houve maior estabilidade clínica e o perfil nutricional vem se modificando ao
longo dos anos, diminuindo o número de indivíduos com perda ponderal e tornando o sobrepeso
e obesidade mais prevalentes (Paik, 2013). Além disso, a disbiose intestinal presente nesses
pacientes, também pode contribuir para o excesso de peso e isso pode colaborar para o
agravamento da doença, pois a inflamação crônica, encontrada na obesidade, pode influenciar
positivamente na progressão da DII (Paik, 2013).
A obesidade em pacientes com DII está associada a mau prognóstico, maior frequência
de intervenção cirúrgica, desenvolvimento de complicações e doença perianal em pacientes
com DC (Holt et al., 2017; Yadav et al., 2017).
A obesidade pode ser classificada de duas formas a “androide”, na qual o tecido adiposo
é aumentado na região abdominal e a “ginoide”, quando a deposição de gordura é mais
periférica (WHO, 2000). O tecido adiposo abdominal visceral (TAV) é um grande fator de risco
para o desenvolvimento da síndrome metabólica e resistência à insulina e, estudos mostram,
que pacientes com DC apresentam um aumento da obesidade central e diminuição da obesidade
periférica, contribuindo para o risco de desenvolvimento de outras doenças crônicas tais como:
doença cardiovascular, diabetes mellitus, hipertensão arterial além do aumento da progressão
da inflamação e piora do quadro clínico (Paik, 2013). Existe uma grande relação entre o
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aumento de gordura corporal e o aumento de citocinas, tais como: interleucina 6 (IL-6) e fator
de necrose tumoral alfa (TNF-α), adiponectina e leptina que podem gerar alterações metabólicas
e pró-inflamatórias importante no organismo (Afghani et al., 2009).
Indivíduos com DII possuem composição corporal diferenciada quando comparados a
controles saudáveis, caracterizada por maior adiposidade visceral e menor massa muscular.
Observa-se nesses pacientes a associação da obesidade com sarcopenia, que é caracterizada
pela progressiva e generalizada perda de massa muscular e força (Yadav et al., 2017).

2.3. Densidade mineral óssea e metabolismo ósseo

O tecido ósseo é formado por células (osteoblastos, osteoclastos e osteócitos), por
minerais (cálcio e fósforo) e pela matriz orgânica (composta por proteínas colágenas e nãocolágenas) (Sgambato et al., 2019). Para que o tecido ósseo possa ser resistente e de boa
qualidade ele passa por constante remodelamento, que é iniciado pelo osteócito, a célula que
fica presa nos canalículos ósseos e é dotada de sensores de estresse mecânico. Quando é
detectada a necessidade de troca do tecido é iniciado o processo pela ativação do osteoclasto
que digere a matriz óssea formando uma lacuna que será preenchida posteriormente pelo
osteoblasto que, no fundo da lacuna inicia a deposição de matriz osteoide, que sob influência
dos níveis de cálcio e vitamina D, será calcificada formando um tecido ósseo saudável. Esse
processo completo dura em média três semanas e está esquematizado na Figura 1 (Skare, 2015).

Figura 1: Remodelação óssea
Fonte: Skare, 2015
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A densidade mineral óssea é o resultado dessa permanente remodelação, ou seja, o
processo de reabsorção que é causado pela deterioração e a formação que leva ao fortalecimento
e reconstrução do osso (Creighton et al., 2001). O esqueleto troca cerca de 10% da sua
composição anualmente por esse processo (Skare, 2015).
Vários sistemas bioquímicos e de comunicação celular participam dessa ação. Um dos
mais importantes é o sistema RANK/RANK-L/osteoprotegerina (OPG). RANK é um receptor
de osteoclasto, que quando ativado favorece a reabsorção óssea. RANK-L, que é uma citocina
da família do TNF, é um de seus ligantes e atua ativando-o e iniciando o processo de reabsorção
óssea (Skare, 2015). A osteoprotegerina (OPG) é uma molécula secretada por osteoblastos que
participa da renovação óssea inibindo a ligação de RANKL a RANK (Sgambato et al., 2019)
(Figura 2).

Figura 2: Interação RANK/RANKL versus interação OPG/RANKL
Fonte: https://www.healthplexus.net/article/bone-biology-and-role-rankranklopg-pathway apud Dias,
2016.

Quando a concentração da OPG está baixa ou ausente, o RANKL liga-se ao RANK, que
provoca a formação de osteoclastos ativados e promoção da reabsorção óssea. Ao contrário,
quando a concentração da OPG está alta, esta liga-se ao RANKL, impedindo a sua ligação ao
RANK, o que resulta na inibição da formação, função e sobrevivência dos osteoclastos, com
consequente inibição da reabsorção óssea (Dias, 2016).
O equilíbrio entre a liberação de OPG e RANKL regula a atividade dos osteoclastos
inibindo a atividade osteoclastogênica em excesso e, por sua vez, pode ser influenciado por

27

vários hormônios, incluindo vitamina D, estrógenos, testosterona, paratormônio (PTH), bem
como mediadores pró-inflamatórios, como IL-1 e TNFα (Sgambato et al., 2019).
Paratormônio, vitamina D e calcitonina são os principais hormônios que participam do
metabolismo ósseo. A vitamina D, também conhecida como colecalciferol, é um hormônio
esteroide que participa da homeostase do cálcio e do fósforo, através da sua interação com as
paratireoides, rins e intestino (Holick et al., 2009). O precursor cutâneo da vitamina D, o 7dehidrocolesterol, através da radiação ultravioleta origina a pré-vitamina D (colecalciferol) que
no fígado, é convertida em 25-hidroxicolecalciferol [25(OH) D], mediada por uma enzima
citocromo P450-like, que representa a forma circulante em maior quantidade, porém
biologicamente inativa da vitamina D. A forma biologicamente ativa, ocorre através do
estímulo do PTH, através da hidroxilação adicional que acontece nas células do túbulo
contorcido proximal no rim, originando a 1,25-diidroxicolecalciferol [1,25(OH)2D3] ou
vitamina D3 (Holick et al., 2009).
A vitamina D3 em níveis adequados na corrente sanguínea, melhora a expressão do
canal de cálcio, favorecendo a absorção deste mineral pelo intestino, principalmente jejuno e
íleo (Takeda et al.,1999; Christakos et al., 2011). Além disso, promove também a reabsorção
tubular renal de cálcio e fosfato, mantendo assim os níveis adequados na corrente sanguínea
(Takeda et al.,1999). No osso, sobre os osteoclastos, aumenta a maturação e estimula a atividade
dos já diferenciados, dissolvendo a matriz óssea e mobilizando os estoques de cálcio para
manter a sua homeostase (Yasuda et al., 1998; Takeda et al., 1999).
A calcitonina tem como ação a inibição da osteoclastogênese, diminuindo seu poder de
reabsorção óssea. Sua secreção é regulada pela concentração sérica de cálcio, por meio do
receptor de cálcio presente na membrana, nos casos de hipercalcinemia. Além disso, sua
atuação também ocorre no rim de forma menos importante, onde inibe a reabsorção de fosfato
e estimula a excreção de cálcio, promovendo fosfatúria e calciúria (Shink et al., 1999).
Todos esses fatores contribuem com a homeostase óssea, mas quando a velocidade de
reabsorção se torna maior que a velocidade de formação, resultando assim em diminuição da
massa óssea total, ocorre a osteoporose (Morin et al., 2011). Com a osteoporose, os ossos se
tornam cada vez mais quebradiços e frágeis, levando a um grande risco de fraturas e redução
da qualidade de vida (Morin et al., 2011).
A Fundação Europeia para Osteoporose e Doença Óssea e a Fundação Nacional
Americana de Osteoporose em 1993 publicou uma diretriz para diagnóstico, profilaxia e
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tratamento da osteoporose, onde definiram como uma doença caracterizada pela diminuição da
massa óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo levando a uma fragilidade óssea
e consequentemente ao aumento no risco de fraturas (Burckhardt et al., 1993).
A osteoporose pode ser dividida em primária e secundária. A osteoporose primária pode
ser relacionada a pós-menopausa e a doença senil, segundo a idade do paciente, pois esta é um
fator relacionado a diminuição da massa óssea, o qual faz parte do processo normal do
envelhecimento que é associado a um processo de inflamação crônica, levando ao aumento de
citocinas inflamatórias, tais como TNF-α e IL-6 que induzem os osteoclastos e levam a
diminuição de hormônios gonadais e adrenais (Paik et al., 2013). A secundária é decorrente de
outros fatores, tais como doenças, uso de drogas ou qualquer outra condição relacionada a
osteoporose e risco de fraturas (Fontes et al., 2012).
Existem dois tipos de ossos, o trabecular e cortical. O osso trabecular está presente
principalmente nas vértebras, crânio, pélvis e porção ultra distal do rádio e apresenta maior
metabolismo, sendo, portanto, mais suscetível às alterações da massa óssea. Já o osso cortical
predomina nos ossos longos, colo femoral e rádio distal (Campos et al., 2003).
Segundo a Fundação Internacional de osteoporose (International Osteoporosis
Foundation - IOF), com o envelhecimento da população nas últimas três décadas vem
aumentando a incidência no risco de fraturas no quadril significativamente (Cooper e Ferrari,
2019). Na China a incidência de 411.000 casos de fratura do quadril em 2015 e a projeção para
2050 é de 1 milhão de novos casos. Na índia estimou-se 306.000 casos de fratura no quadril em
2015, 43.000 casos ocorreram em homens e mulheres em 2010 na Indonésia, no Japão em 2012,
foi estimado quase 176.000 casos. Na União Europeia, 16 milhões de mulheres e 4 milhões de
homens tiveram osteoporose em 2015. Houve, na Argentina, 34.000 casos de fraturas no quadril
em 2009, e está sendo estimado para 2050 uma incidência de 76.000 casos (Cooper e Ferrari,
2019). A entidade americana para o estudo da osteoporose: National Osteoporosis Foundation
(NOF), apresentou estimativa de osteoporose e baixa massa óssea nos Estados Unidos, através
das medidas de DMO do colo do fêmur do banco de dados populacional da Pesquisa Nacional
de Saúde e Nutrição (National Health and Nutrition Examination Survey- NHANES III) (19881994) realizada em adultos com 50 anos ou mais, indicando que aproximadamente 10 milhões
de adultos norte-americanos, nessa faixa etária, tinham osteoporose e outros 33 milhões tinham
baixa massa óssea (osteopenia) (Wright et al., 2014).
Desde 2005 os dados do NHANES passaram a incluir além do colo do fêmur, a coluna
lombar. Um estudo de prevalência de osteoporose e baixa massa óssea realizado nos Estados
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Unidos, utilizou esses dados do NHANES (2005-2010) onde determinou que 10,2 milhões de
adultos apresentavam osteoporose e 43,4 milhões apresentavam baixa massa óssea em 2010.
As mulheres apresentavam mais osteoporose e baixa massa óssea do que homens, sendo 8,2
milhões de mulheres e 2,0 milhões de homens apresentavam osteoporose, e outros 27,3 milhões
de mulheres e 16,1 milhões de homens apresentavam baixa massa óssea (Wright et al., 2014).
A osteoporose e a baixa massa óssea no colo do fêmur e na coluna lombar deverão aumentar
para 10,4 milhões (19%) entre 2010 e 2020 e 17,2 milhões (32%) entre 2010 e 2030 (Wright et
al., 2014).
Em 2019, o número de idosos no Brasil chegou a 32,9 milhões. Dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a tendência de envelhecimento da
população vem se mantendo e o número de pessoas com mais de 60 anos no país já é superior
ao de crianças com até 9 anos de idade. IBGE PNAD contínua 2019.
Zerbini e colaboradores (2015) estimaram 80.640 fraturas no quadril em 2015 e
projetaram até 2040 quase 198.000 novos casos por ano (Zerbini et al., 2015). No Brasil o
primeiro estudo epidemiológico chamado BRAZOS, foi realizado em 2006 para determinar
fatores de risco para fraturas (Pinheiro et al., 2010). Os resultados deste estudo revelaram que
sedentarismo, tabagismo, pior qualidade de vida e diabetes mellitus são os fatores 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, diabete mellitus, quedas, uso crônico de benzodiazepínicos e
história familiar de fratura de fêmur após os 50 anos em parentes de primeiro grau (Pinheiro,
2010).
2.3.1. Fatores que interferem na composição óssea
Os fatores de risco associados a osteoporose são divididos em fatores maiores e
menores. São considerados fatores de risco maior: idade maior que 65 anos, história prévia de
fraturas, fratura de fragilidade após 40 anos, terapia com corticoide por mais de três meses,
menopausa precoce (<40 anos), hipogonadismo, hiperparatireoidismo primário e propensão
para quedas aumentadas (Tavares et al., 2007). Os fatores de risco menor são: artrite
reumatoide, história de hipertireoidismo clínico, terapêutica crônica com antiepiléticos, baixo
aporte de cálcio na dieta, tabagismo, consumo excessivo de cafeína, consumo excessivo de
álcool, Índice de massa corporal menor que 19 kg/m², perda de peso superior a 10% e
imobilização prolongada (Tavares et al., 2007).
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Existem evidências de que os pacientes com DII possuem maior risco de osteopenia e
osteoporose, que se caracterizam por um declínio na massa óssea e deterioração da
microarquitetura do tecido ósseo, proporcionando fraturas sem trauma ou com trauma de baixo
impacto (Sampaio-Netto et al., 2007; Shirazi et al., 2012).
A alteração no metabolismo ósseo é uma das manifestações extraintestinais mais
comuns nas doenças inflamatórias intestinais (Ali et al., 2009). A estimativa de prevalência de
osteopenia nessa população é em torno de 22% a 77% e osteoporose de 17% a 41%. Essa ampla
variação se dá pelo número de pessoas estudadas e pela heterogeneidade entre os estudos. (Ali
et al., 2009). Se existe diferença na prevalência de baixa massa óssea entre DC e CU ainda é
fato debatido (Skare, 2015; Ardizzone et al., 2000). O alto risco de fratura nos pacientes com
DII contribui para diminuição da qualidade de vida e maior risco de morbidade (Lima et al.,
2017).
O mecanismo exato para a diminuição da densidade mineral óssea na DII ainda não está
totalmente esclarecido. Porém alguns fatores de risco são abordados na literatura, tais como:
baixo índice de massa corporal; ressecções intestinais; tratamento com corticosteroides;
hipogonadismo; atividade física reduzida e a própria inflamação da doença (Miznerova et al.,
2013; Bundela et al., 2017). A má absorção com deficiência de vitaminas K, D e cálcio causados
pela inflamação da mucosa intestinal, redução da ingestão de fontes alimentares e de exposição
à luz solar, também podem contribuir com a diminuição da massa óssea (Miznerova et al., 2013;
Kotze et al., 2017).
Estudos relacionam alterações da composição corporal, tais como, aumento da massa
gorda, especificamente o acúmulo de gordura visceral, e diminuição da massa magra, com
redução da densidade mineral óssea (Perna et al., 2018). Esses pacientes podem apresentar um
quadro de anorexia, fadiga, perda muscular e anemia, também devido ao processo inflamatório,
contribuindo para imobilidade e consequentemente para o aumento da perda óssea (Rainer et
al., 2015).
Atualmente existe o termo obesidade osteosarcopênica (OSO) que é uma síndrome
multifatorial determinada pela diminuição da massa muscular e óssea (osteopenia/osteoporose
e sarcopenia) e um aumento de adiposidade (obesidade) (Perna et al., 2018). Estudos relatam
que esses indivíduos, possuem perda progressiva da massa e força muscular, o que aumenta a
incapacidade física, correndo assim maior risco de quedas e fraturas, reduzindo a qualidade de
vida e aumentando o risco de morbimortalidade (Binkley et al., 2009). Portanto se a massa
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muscular não crescer em paralelo com o peso corporal, a densidade mineral óssea não será
otimizada (Sowers et al., 1992).
Assim como o tecido adiposo visceral que também está relacionado a diminuição da
DMO, pois está envolvido na diminuição do hormônio de crescimento (GH) e fator de
crescimento semelhante à insulina I (IGF-I) que são importantes na homeostase óssea (Giustina
et al., 2008). O aumento de citocinas pró-inflamatórias gerado pela obesidade e a desregulação
hormonal, levam a maior reabsorção óssea e diminuição da DMO (Yakar et al., 2002; Russell
et al., 2010).
Com relação ao uso de fármacos, o uso prolongado de corticoides leva a alterações no
metabolismo e na absorção de cálcio e vitamina D, sendo esses dois nutrientes essenciais para
o metabolismo ósseo. Além disso, diminui os hormônios sexuais, causa diminuição na massa
muscular e aumenta a excreção de cálcio pela urina (Miznerova et al., 2013; Kotze et al., 2017).
Além dos fatores já citados para a deficiência de cálcio na DII, alguns pacientes
diminuem voluntariamente a ingestão de derivados de leite por acreditarem que eles estão
associados a desconforto gastrintestinal, embora não seja provada a existência de intolerância
à lactose nesses indivíduos. A baixa absorção de cálcio é agravada pela deficiência de vitamina
D, a qual regula a expressão de várias proteínas no intestino delgado que são fundamentais
nesse processo (Skare, 2015).
Atualmente a relação da vitamina D não é somente com a metabolização óssea, mas
também possui interação no sistema imune. Esta interação parece ocorrer através de sua ação
sobre a regulação e a diferenciação de células como linfócitos, macrófagos e células natural
killer (NK), além de interferir na produção de citocinas in vivo e in vitro (Marques, 2010). A
sua deficiência está relacionada com o aumento das citocinas pró inflamatórias, tais como
interleucina 1 (IL-1), interleucina 6 (IL-6), interleucina 10 (IL-10), fator de necrose tumoral
alfa (TNF-α) e interferon gama (IFN-γ) (Raman et al., 2011). O aumento dessas citocinas próinflamatórias na barreira intestinal, pode levar ao aumento da atividade inflamatória das DII ou
até mesmo no desencadeamento da doença (Lagishetty et al., 2010).
O aumento da atividade inflamatória que ocorre na DII leva a altas concentrações
sistêmicas e em mucosa intestinal de citocinas pró-inflamatórias, uma delas é o receptor do
fator nuclear kappa B - Receptor Activator of Nuclear Factor Kappa-B-Ligand (RANK-L)
(Skare, 2015). Esta citocina é uma proteína de membrana tipo II e é um membro da superfamília
do fator de necrose tumoral (TNF), sendo ativada pelo TNF-α que, por sua vez, é uma das
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principais citocinas envolvidas na inflamação da DII. O RANK-L liga-se ao RANK e este
complexo (RANK/RANK-L) atua em células específicas do tecido ósseo (osteoclastos)
causando reabsorção óssea (Romas et al., 2002; Teitelbaum et al., 2007). Desta forma relacionase a atividade inflamatória da DII como mais um fator de indução de baixa DMO nessa
população (Skare, 2015).

2.4. Avaliação da densidade mineral óssea

A avaliação da DMO tem como método de referência o DXA, na coluna lombar (L1L4), colo do fêmur ou fêmur total e, em algumas situações, o rádio 33% (ISCD, 2019). Porém
existe outras técnicas densitométricas que podem ser utilizadas tais como: a tomografia
computadorizada quantitativa (TCQ), a ultrassonografia óssea quantitativa (USQ), a RNM por
imagem e as radiografias convencionais (bidimensional) (Santiago et al., 2006; Engelke et al.,
2009).
A TCQ se diferencia de outras tomografias computadorizadas pela capacidade de avaliar
a DMO volumétrica tridimensional, sendo o único método que avalia a DMO cortical e
trabecular (Santiago et al., 2006). No entanto, a DXA é de rápida aplicação e mais barata em
relação a RNM e a TC, além de baixa exposição a radiação se comparada a TC (Santiago et al.,
2006; Engelke et al., 2009).
O resultado da DMO pelo DXA é expresso em valores de adequação da massa óssea em
relação à mediana encontrada na avaliação de adultos jovens do mesmo sexo e etnia do
indivíduo avaliado (T-score) e de adequação da massa óssea em relação à mediana encontrada
na avaliação de indivíduos da mesma idade, sexo e etnia do indivíduo avaliado (Z-score)
(WHO,1994).
A classificação por T-score (Quadro 5) é realizada em homens com idade acima dos 50
ou mais e mulheres após a menopausa. Contudo em relação as mulheres antes da menopausa e
homens com idade inferior a 50 anos, a classificação é com valor de Z-score (Quadro 6)
(WHO,1994).
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Quadro 5: Classificação por T-score: para homens com 50 anos ou mais e mulheres após a
menopausa (WHO, 1994).
T-Score (DP)

Classificação

até -1,0

Normal

de -1,0 até -2,5

Osteopenia

menor ou igual a-2,5

Osteoporose

Quadro 6: Classificação por Z-score: para mulheres antes da menopausa e homens com menos
de 50 anos (WHO, 1994).
Z-Score (DP)

Classificação

igual ou inferior -2,0

Abaixo do estimado para a faixa etária

Acima de -2,0

Dentro do estimado para a faixa etária

As indicações para avaliação da DMO são: mulheres com idade igual ou maior que 65
anos, mulheres que durante a transição da menopausa apresente fatores de risco e homens com
idade igual ou maior do que 70 anos. Para mulheres na pós-menopausa com idade inferior a 65
anos e homens com idade inferior a 70 anos, a indicação é se houver a presença de um ou mais
fatores de risco (ISCD, 2019).
A recomendação da avaliação da DMO através do DXA para pacientes com DII, são
mulheres na pós-menopausa, uso contínuo ou por três meses acumulativo de corticosteroide,
história de fratura e idade acima de 60 anos (Kornbluth et al.2006). Porém em pacientes com
DII a perda óssea pode estar presente também em indivíduos jovens e estudos relatam que essa
redução ocorre antes mesmo do diagnóstico (Straub et al.2015).
Portanto, devido ao impacto que a baixa massa óssea tem na qualidade de vida e na
mortalidade torna-se importante o reconhecimento precoce dessa condição em pacientes com
DII a fim de possibilitar o planejamento de estratégias preventivas e de tratamento mais eficazes
para essa população.
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3. HIPÓTESE
Os pacientes com DII apresentam baixa DMO devido a fatores relacionados a própria
doença, ou secundários a ela.
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4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo geral:

Avaliar a densidade mineral óssea e identificar os principais fatores associados à
diminuição da massa óssea em adultos com o diagnóstico de doença inflamatória intestinal,
atendidos no ambulatório especializado de Gastroenterologia do Hospital Universitário Antônio
Pedro da Universidade Federal Fluminense.

4.2. Objetivos específicos:

Na população estudada:
 Coletar dados sociodemográficos, clínicos, laboratoriais e antropométricos;
 Avaliar o estado nutricional através das medidas antropométricas e de composição
corporal;
 Determinar a composição corporal e a densidade mineral óssea pela absorciometria
com raios X de dupla energia;
 Definir a frequência de osteoporose, osteopenia e baixa massa óssea;
 Associar as variáveis demográficas, clínicas, laboratoriais, antropométricas e de
composição corporal com a densidade mineral óssea.
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5. MÉTODOS

5.1. Desenho do estudo e população estudada

Este estudo é do tipo observacional transversal e faz parte de um projeto maior
intitulado: “Aspectos nutricionais em pacientes com diagnóstico de doença inflamatória
intestinal”. Foram incluídos na pesquisa os adultos de ambos os sexos na faixa etária de 20 a
65 anos, DC ou CU em tratamento no ambulatório especializado em Doenças Inflamatórias
Intestinais do Serviço de Gastroenterologia do Hospital Universitário Antônio Pedro da
Universidade Federal Fluminense (HUAP/UFF), localizado no município de Niterói/RJ, no
período de julho de 2014 a setembro de 2019.
Foram excluídos os adultos que possuíam qualquer deformidade estrutural, congênita
ou adquirida, que impossibilitasse a execução das aferições, bem como aqueles que não
conseguiram permanecer na posição solicitada pelo tempo adequado para a realização dos
procedimentos. Assim como os que apresentavam qualquer outra condição que interferisse na
composição corporal ou na densidade mineral óssea, tais como: gravidez, lactação, reposição
hormonal, utilização de drogas ilícitas, doenças oncológicas, endocrinopatias e insuficiências
cardíaca, renal, hepática ou pulmonar.

5.2. Aspectos éticos

A pesquisa “Aspectos nutricionais em pacientes com diagnóstico de doença inflamatória
intestinal”, CAAE número 27106914.2.0000.5243 no qual o presente estudo se enquadra, foi
aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com o parecer de número: 655.250 em junho de
2014 (Anexo 1). Os pacientes que concordaram em participar da pesquisa assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1)
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5.3. Coleta de dados

Os dados sócios demográficos, clínicos (diagnóstico, estadiamento da doença,
medicação, procedimentos cirúrgicos) e laboratoriais (albumina, VHS e PCR) foram colhidos
do prontuário médico preenchido nas consultas ambulatoriais. Porém em relação ao uso de
corticoide, foram separados os pacientes que fizeram uso por mais de 6 meses, pois o uso
prolongado dessa droga, pode causar efeitos colaterais graves (Pieroti et al., 2017).

Os pacientes que concordavam em participar da pesquisa, eram encaminhados para o
Laboratório de Avaliação Nutricional e Funcional (LANUFF) da Faculdade de Nutrição Emília
de Jesus Ferreiro da UFF, onde foram realizadas as medidas antropométricas e de composição
corporal pelo DXA.
Para as medições antropométricas e de composição corporal o participante utilizou
roupa padronizada sem metais ou material plástico e estava descalço. Foram obtidas a estatura
e a massa corporal (MC). Para a avaliação da massa corporal, foi utilizada a balança eletrônica
Filizola (PL_200) com precisão de 0,1 kg. A estatura foi obtida em duplicata com estadiômetro
de madeira. As leituras foram feitas com o paciente em apneia, após uma inspiração profunda
e cabeça posicionada no plano de Frankfurt, e registradas com precisão de 0,1 cm sendo o valor
médio utilizado nas análises. O índice de massa corporal (IMC) foi obtido pela razão entre MC
(kg) e estatura (m) elevada ao quadrado. A classificação do estado nutricional foi realizada de
acordo com a classificação da World Health Organization (WHO, 2000) (Quadro 7).
Quadro 7. Classificação do estado nutricional de acordo com as faixas de IMC (WHO, 2000):
Classificação
Baixo peso
Normal
Sobrepeso
Obesidade

IMC (kg/m2)
<18,5
18,5 – 24,9
25 – 29,9
>30

A composição corporal foi avaliada pela DXA e antes de iniciar os procedimentos o
técnico em radiologia fez a calibração do aparelho de acordo com a recomendação do
fabricante, e então o participante foi deitado em decúbito dorsal sobre uma mesa, onde a fonte
e o detector passaram sobre o seu corpo inteiro e foram avaliados pelo software Encore

TM

versão 13.6 (GE Healthcare®, EUA). Através dessa técnica foram quantificados: o tecido magro
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mole, o conteúdo mineral ósseo, a densidade mineral óssea, a massa gorda absoluta (kg) e
relativa (%) e o TAV medida em massa (g) e volume (cm³). O termo tecido magro mole, que
representa a massa livre de gordura sem osso, foi substituído pelo termo massa magra ao longo
dessa dissertação.
A adequação do percentual de massa gorda foi definida em até 30% para homens e até
40% para mulheres (Dufour et al., 2013).
A partir das informações obtidas pela DXA foi calculada a massa magra apendicular
(kg) pelo somatório do tecido magro mole de braços e pernas e derivado o índice de massa
magra apendicular (IMMA) pela razão entre a massa magra apendicular e a estatura elevada ao
quadrado (kg/m2), sendo a sua classificação avaliada pelo consenso de sarcopenia (Cruz-Jentoft
et al., 2018) (Quadro 8).
Quadro 8. Classificação do índice de massa magra apendicular de acordo com sexo (CruzJentoft et al., 2018):
IMMA/kg/m²

Homens (kg/m²)

Mulheres (kg/m²)

Adequado

>7,0

>6,0

Baixo

<7,0

<6,0

A gordura visceral foi mensurada na região androide que é localizada no abdômen e
definida automaticamente pelo software CoreScan

TM

(GE Healthcare©, EUA) como sendo o

limite inferior delimitado pelo topo da crista ilíaca, e o limite superior delimitado a partir do
cálculo de 20% da distância entre a crista ilíaca e a base do crânio e o resultado expresso em
massa (g) e volume (cm³) (Kaul, 2012).
A densidade mineral óssea foi avaliada no corpo inteiro e nos seguintes sítios ósseos:
coluna lombar, fêmur total e colo do fêmur. O resultado foi expresso em valores absolutos e
desvio padrão (DP), sendo classificado através do “T-Score” para homens com 50 ou mais e
mulheres após a menopausa e o “Z-Score” para aqueles com menos de 50 anos de idade para
os homens e para as mulheres antes da menopausa (Quadros 5 e 6).
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5.4.1 Análises Estatística

As normalidades das variáveis foram analisadas pelo teste Kolmogorov-smirnov que
apresentaram distribuição normal. Foi realizada análise descritiva das variáveis que incluiu
média e desvio-padrão para variáveis contínuas e frequência para variáveis categóricas. Para
comparação entre os diagnósticos de DC e CU, foi utilizado o teste T-student para amostras não
pareadas e com distribuição normal e o teste Qui-quadrado para amostras categóricas, com
dados não paramétricos. Para as análises da DMO em função das características da doença foi
utilizado teste Anova one way. O coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado para analisar
as associações entre as variáveis. Foi realizada uma estratificação, tendo como ponto de corte a
idade de 20 anos, em função de ser a referência para o pico de massa óssea em adultos saudáveis
(Costa et al., 2011).
Para as análises com a DMO em função das características da doença, foi utilizado o
teste de anova onde way. As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do software
SPSS 17 e valores p<0,05 foram considerados significativos.
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6. RESULTADOS

6.1. Características sociodemográficas da população estudada

Participaram do estudo 102 pacientes com média de idade de 41,42 ± 13,00 anos, com
comportamento similar entre os diagnósticos (DC=41,70±13,29 e CU=41,05±12,63). A maior
proporção apresentava DC (n=61) e era do sexo feminino (n=57). Houve diferença significativa
na distribuição dos sexos em função do diagnóstico, sendo a DC significativamente mais
frequente nos homens e a CU nas mulheres (Tabela 1).

Tabela 1: Distribuição da população estudada (n=102) de acordo com sexo e diagnóstico:
Doença de Crohn

Colite Ulcerativa

Total

n

%

n

%

n

%

Homens
Mulheres

33
28

32,3
27,5

12
29

11,8
28,4

45
57

44,1
55,9

Total

61

59,8

41

40,2

102

100

p-valor

0,011

n: número de indivíduos; %: percentual.; *Teste Qui-Quadrado

6.2. Perfil clínico da população estudada

Na avaliação do perfil clínico dos pacientes estudados foi visto que o tempo médio de
diagnóstico da doença foi de 8,77 anos. A média do tempo de doença em função da idade de
diagnóstico acima de 20 anos foi 8,18 ± 7,59 anos e naqueles abaixo de 20 anos a média foi
7,62± 5,42 anos, não havendo diferença significativa entre os grupos.
A maioria dos pacientes estudados se apresentava em remissão de doença (86,3%) e
com idade de diagnóstico de 17-40 anos (68,6%). Apenas 17,6% dos pacientes foram
submetidos a cirurgia prévia para tratamento da DII, sendo significativamente mais frequente
nos pacientes com DC (26,2%) do que em relação aos com CU (4,9%) (Tabela 2).
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Com relação ao estadiamento da doença, a maioria dos pacientes com DC apresentou a
localização íleo-colônica (36,1%) e o comportamento não estenosante e não penetrante (41%)
e apenas 24,6% apresentavam doença perianal. Já em relação a CU, 48,8% apresentavam
pancolite (Tabela 2).

Tabela 2: Variáveis clínicas da população total estudada e por diagnóstico:
Variáveis

Atividade de doença
Em atividade
Em remissão
Idade de diagnóstico
≤16 anos
17-40 anos
40 anos
Cirurgia
Sim
Não
Tipo de cirurgia
Ileal
Colônica
Ileo-colônica
Localização
L1
L2
L3
L4
Comportamento
B1
B2
B3
Doença Perianal
Sim
Não
Extensão
E1
E2
E3

Todos (n=102)

DC (n=61)

CU (n=41)

n (%)

n (%)

n (%)

14 (13,7)
88 (86,3)

6 (9,8)
55 (90,2)

8 (19,5)
33 (80,5)

0,136

6 (5,9)
70 (68,6)
26 (25,5)

5 (8,2)
37 (60,7)
19 (31,1)

1 (2,4)
33 (80,5)
7 (17,1)

0,096

18 (17,6)
84 (82,4)

16 (26,2)
45 (73,8)

2 (4,9)
39 (95,1)

0,004

5 (27,8)
5 (27,8)
8 (44,4)

5
4
7

NA
1
1

NA
NA
NA
NA

21 (34,4)
16 (26,2)
22 (36,1)
2 (3,3)

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA

25 (41,0)
19 (31,1)
17 (27,9)

NA
NA
NA

NA
NA

15 (24,6)
46 (75,4)

NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

8 (19,5)
13 (31,7)
20 (48,8)

p-valor

n: número; %: percentual; DC: doença de Crohn; CU: colite ulcerativa; L1: Localização ileal; L2: Localização
colonica; L3: Localização ileocolonica; L4: doença superior isolada; B1: não estenosante, não penetrante; B2:
estenosante; B3: penetrante; E1: Proctite; E2: Colite esquerda ou distal; E3: Colite extensa ou pancolite; NA:
não se aplica
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Em relação ao uso de fármacos, considerando o uso de terapia combinada (diferentes
classes de medicamentos concomitantes) para alguns pacientes, a maioria fazia uso de
imunossupressores (51%) e somente 20,6% de corticoide. Houve diferença significativa
(<0,001) entre os diagnósticos na frequência de uso dos fármacos. O uso de aminossalicilatos,
foi mais frequente nos pacientes com CU (80,5%), e os imunossupressores foram mais
frequentes nos pacientes com DC (65,6%). Já em relação ao uso de corticoide também foi
encontrada diferença significativa (p=0,049) de maior frequência de uso nos pacientes com DC
(27,8%). (Tabela 3).

Tabela 3: Uso de classes de medicamentos no total da população estudada e por diagnóstico:
Todos

DC

CU

n (%)

n (%)

n (%)

Sim

36 (35,3)

3 (4,9)

33 (80,5)

Não

66 (64,7)

58 (95,1)

8 (19,5)

Sim

52 (51,0)

40 (65,6)

12 (29,3)

Não

50 (49,0)

21 (34,4)

29 (70,7)

Sim

37 (36,3)

32 (52,5)

5 (12,2)

Não

65 (63,7)

29 (47,5)

36 (87,8)

Sim <6meses

8 (7,8)

6 (9,8)

2 (4,9)

Sim >6 meses

13 (12,8)

11 (18,1)

2 (4,9)

Não

81 (79,4)

44 (72,1)

37 (90,2)

Variáveis

p-valor*

Aminossalicilato
<0,001

Imunossupressores
<0,001

Imunobiológicos
<0,001

Corticosteroides

n: número; %: percentual; DC: doença de Crohn; CU: colite ulcerativa; *Teste Qui- Quadrado

0,049
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6.3. Avaliação do estado nutricional e da composição corporal da população
estudada

Os dados antropométricos, de composição corporal e de massa óssea, são apresentados
na tabela 4. Não foram observadas diferenças significativas desses parâmetros em função do
diagnóstico, com exceção do TAV, que foi significativamente maior nos pacientes com DC
(0,94±0,73) em relação aos pacientes com CU (0,66±0,47) (Tabela 4). Em ambos os grupos o
IMC médio foi classificado como sobrepeso e em relação aos compartimentos corporais, o
IMMA em média, estavam dentro do adequado.

Tabela 4: Avaliação da composição corporal média do total da população estudada e por
diagnóstico:
Variáveis
Massa corporal total (kg)
Estatura (cm)
IMC (kg/m²)
Massa gorda
(kg)
( %)
Massa magra (kg)
Massa magra apendicular (kg)
Índice de massa magra (kg/m²)
Tecido adiposo visceral (kg)
Densidade mineral óssea
Fêmur total
g/cm²
Z-score
T-score
Colo do fêmur
g/cm²
Z-score
T-score
Coluna Lombar L1-L4
g/cm²
Z-score
T-score

Todos (n=102)

DC (n=61)

CU (n=41)

média±DP

média±DP

média±DP

p-valor*

70,56±14,07
166,21±9,02
25,55±4,87

71,27±14,39
166,89±8,82
25,54±4,74

69,48±13,70
165,19±9,35
25,56±5,12

0,532
0,354
0,985

24,02±9,59
33,64±9,75
43,74±9,35
19,98±5,23
7,14±1,38
0,82±0,64

24,24±9,59
33,69±8,96
44,24±9,52
20,42±5,39
7,24±1,47
0,94±0,73

23,69±10,47
33,57±10,48
43,00±9,17
19,33±4,98
7,00±1,25
0,66±0,47

0,777
0,949
0,515
0,302
0,391
0,034

0,976±0,12
-0,45±0,95
-0,53±0,96

0,969±0,13
-0,57± 0,91
-0,64±0,93

0,987±0,13
-0,27±0,98
-0,37±0,99

0,496
0,114
0,168

0,960,96
0,970±0,14
-0,35±0,96
-0,59±1,04

0,973±0,15
-0,36±0,98
-0,59±1,06

0,965±0,14
-0,34±0,94
-0,60±1,02

0,768
0,913
0,937

1,156 ±0,18
-0,37±1,40
-0,45±1,49

1,159±0,19
-0,38±1,49
-0,46±1,37

1,153±0,17
-0,34±1,28
-0,44±1,37

0,880
0,894
0,955

DC: doença de Crohn; CU: colite ulcerativa; DP: Desvio padrão; IMC: Índice de massa corporal; BMD: Densidade mineral
óssea; FT: Fêmur Total; CF: Colo do Fêmur; CL: Coluna Lombar L1-L4; kg- kilograma; cm-centímetro; kg/m²- kilograma por
metro quadrado; g/cm²- grama por centímetro quadrado/ *Teste T- student
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Ao estratificarmos pelas classificações do IMC, observamos que apesar da maioria dos
pacientes estarem eutróficos (57,8%), há grande prevalência de pacientes com excesso de peso
(41,2%). Com relação a MG observamos elevado percentual de pacientes obesos (40%), porém
ao estratificarmos por diagnóstico não houve diferença significativa (p=0,109) e em relação a
massa magra apendicular 30,4% do total de pacientes apresentaram baixo IMMA, não havendo
diferença significativa entre os diagnósticos (p=0,509) (Tabela 5).

Tabela 5: Classificação do índice de massa corporal (IMC) do total da população estudada e
por diagnóstico:
Total

DC

CU

n (%)

n (%)

n (%)

Baixo Peso

1 (0,98%)

1 (1,6%)

0

Eutrofia

59 (57,8%)

35 (57,4%)

24 (58,5%)

Sobrepeso

25 (24,5%)

16 (26,2%)

9 (22,0%)

Obesidade

17 (16,7%)

9 (14,8%)

8 (19,5%)

61(59,8%)

33 (54,1%)

28 (68,3%)

IMC

p-valor*

%MG
Adequado

0,109
Obesidade

41 (40,2%)

28(45,9%)

13 (31,0%)

71 (69,6%)

42 (68,9%)

29 (70,7%)

IMMA
Adequado

0,509
Baixo

31 (30,4%)

19 (31,1%)

12 (29,3%)

DC: doença de Crohn; CU: colite ulcerativa; n: número; %: percentual; pontos de corte IMC: baixo peso <18,5 kg/m²; Eutrofia:
18,5-24,9 kg/m² ; sobrepeso: 25-29,9; obesidade kg/m² e: >30 kg/m²; Pontes de corte %MG: 30% para homes e 40% para
mulheres; Pontos de corte para IMMA: Adequado: homens >7,0 kgm²; Mulheres > 6,0 kg/m²; Baixo: homens: < 7,0 kg/m²;
mulheres: < 6,0 kg/m² * Teste Qui-Quadrado;
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6.4. Avaliação da densidade mineral óssea na população estudada

Foi observado que 33,3% (n=34) do total de pacientes estudados apresentavam
inadequação da massa óssea (Figura 3). Ao considerarmos a avaliação pela idade de 50 anos ou
mais segundo a classificação pelo T-score, foi possível observar que 60,6% (n=20) dos
pacientes apresentaram osteopenia e 12,1% (n=4) osteoporose. Já na população com menos de
50 anos, segundo a classificação pelo Z-score, 14,5% (n=10) apresentaram baixa massa óssea
esperada para idade. Não houve diferença significativa entre os diagnósticos.

DMO
66,6

70
60
50
40

33,3

30
20
10
0
ADEQUADO

BAIXA MASSA OSSEA

DMO: Densidade mineral óssea; % percentual

Figura 3: Adequação da massa óssea no total da população estudada.
Em relação a adequação da massa óssea distribuída por diagnóstico segundo o sexo
(Tabela 8), não houve diferença significativa nas variáveis analisadas (p>0,05).
Tabela 6: Adequação da massa óssea por diagnóstico segundo o sexo.

Variáveis
Sexo
Homem
Mulher
p-valor*

Todos
MO
MO
Adequada
Baixa
n (%)
n (%)
30 (66,7)
15 (33,3)
38 (66,7)
19 (33,3)
0,583

Doença de Crohn
MO
MO
Adequada
Baixa
n (%)
n (%)
21 (63,6)
12 (36,4)
18 (64,3)
10 (35,7)
0,586

Colite Ulcerativa
MO
MO
Adequada
Baixa
n (%)
n (%)
9 (75)
20 (69)

3 (25)
9 (31)
0,505

MO: massa óssea; n: número; %: percentual; * Teste Qui-Quadrado

Para analisar os aspectos que poderiam influenciar na DMO dos pacientes com DII,
foram avaliadas as variáveis clínicas da doença com as médias dos diferentes sítios ósseos
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avaliados (fêmur total, colo do fêmur e coluna lombar L1 a L4) e não foram observadas
diferenças significativas entre elas, porém foi percebida uma tendência de menor DMO no colo
do fêmur naqueles pacientes que foram diagnosticados depois dos 20 anos de idade (Tabela 9).
Tabela 7: Média e desvio padrão da densidade mineral por sítios ósseos nas variáveis clínicas
avaliadas:
Variáveis
Tempo de doença
Abaixo da mediana (6 anos)
Acima da mediana (6 anos)
p-valor*
Idade de diagnóstico
<20 anos
>20 anos
p-valor*
Atividade da doença
Em atividade
Em remissão
p-valor*
Cirurgia
Sim
Não
p=valor*
Comportamento da doença
B1
B2
B3
p-valor*
Localização da doença
L1
L2
L3
L4
p-valor*
Extensão da doença
E1
E2
E3
p-valor*

DMO FT

DMO CF

DMO CL

Média ± DP

Média ± DP

Média ± DP

52
50

0,984±0,123
0,968±0,136
0,551

0,977±0,140
0,962±0,151
0,601

1,129±0,172
1,184±0,201
0,144

13
89

1,004±0,083
0,972±0,135
0,256

1,018±0,086
0,963±0,150
0,066

1,149±0,193
1,157±0,188
0,894

6
55

0,970±0,092
0,969±0,135
0,978

0,956±0,118
0,975±0,151
0,764

1,112±0,118
1,164±0,205
0,548

18
84

0,968±0,149
0,978±0,126
0,777

0,945±0,149
0,975±0,145
0,428
,145842

1,166±0,192
1,154±0,188
0,813

25
19
17

1,005±0,093
0,934±0,159
0,954±0,138
0,183

1,009±0,114
0,933±0,159
0,967±0,173
0,241

1,197±0,210
1,097±0,204
1,170±0,167
0,248

21
16
22
2

0,953±0,146
0,962±0,150
0,983±0,104
1,026±0,151
0,816

0,943±0,153
0,944±0,161
1,016±0,129
1,057±0,132
0,267

1,138±0,183
1,156±0,211
1,175±0,205
1,215±0,349
0,918

8
13
20

0,917±0,119
0,984±0,140
1,016±0,117
0,176

0,930±0,140
0,940±0,140
0,995±0,141
0,428

1,131±0,162
1,114±0,222
1,187±,143
0,477

n

DP: Desvio padrão; DMO: Densidade mineral óssea; FT: Fêmur Total; CF: Colo do Fêmur; CL:Coluna Lombar L1-L4; B1:
não estenosante, não penetrante; B2: estenosante; B3: penetrante; L1: ileal; L2: Colonica; L3: ileocolonica; L4: doença superior
isolada; E1: Proctite; E2: Colite esquerda ou distal; E3: Colite extensa ou pancolite; <: menor; >: maior. * teste – t student
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As variáveis clínicas também foram analisadas em função da adequação da massa óssea
(Tabela 10). Foi observada distribuição semelhante entre os grupos em todas as variáveis
clínicas investigadas (p>0,05), porém foi observada uma tendência que não atingiu
significância da atividade de doença em função da adequação da massa óssea, mostrando que
100% dos pacientes que estavam em atividade de doença não apresentavam alteração da MO e
que 40% daqueles que não estavam em atividade, apresentavam redução da MO.
Tabela 8: Adequação da massa óssea estratificada pelas variáveis clínicas na população total
estudada e por diagnóstico:
Todos
Variáveis
Cirurgia
Sim
Não
p-valor*
Atividade doença
Doença
Sim
Não
p-valor*
Idade diagnóstico
<20 anos
diagnóstico
>20anos
p-valor*
Tempo de doença
>6 anos
<6anos
p-valor*
Localização
L1
L2
L3
L4
p-valor*
Comportamento
B1
B2
B3
p-valor*
Extensão
E1
E2
E3
p-valor*

MO
Adequada
n (%)

MO
Baixa
n (%)

Doença de Crohn
MO
MO
Adequada
Baixa
n (%)
n (%)

Colite Ulcerativa
MO
MO
Adequada
Baixa
n (%)
n (%)

13 (72,2)
5 (27,8)
55 (65,5)
29 (34,5)
0,399

12 (75)
4 (25)
27 (60)
18 (40)
0,223

1 (50)
1 (50)
28 (71,8)
11 (28,2)
0,505

12 (85,7)
2 (14,3)
56 (63,6)
32 (36,4)
0,089

6 (100)
0
33 (60)
22 (40)
0,059

6 (75)
2 (25)
23 (69,7)
10 (30,3)
0,569

11 (84,6)
2 (15,4)
57 (64)
32 (36)
0,122

7 (77,8)
2 (22,2)
32 (61,5)
20 (38,5)
0,295

4 (100)
0
25 (67,6)
12 (32,4)
0,235

33 (66)
17 (34)
35 (67,3)
17 (32,7)
0,528

18 (64,3)
10 (35,7)
21 (63,6)
12 (36,4)
0,586

15 (68,2)
7 (31,8)
14 (73,7)
5 (26,3)
0,485

NA
NA
NA
NA

12 (57,1)
9 (42,9)
10 (62,5)
NA
16 (72,7)
NA
1 (50)
NA
0,720

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA

19 (76)
6 (24)
10 (52,6)
9 (47,4)
10 (58,8)
7 (41,2)
0,244

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

5 (62,5)
3 (37,5)
7 (53,8)
6 (46,2)
17 (85)
3 (15)
0,134

n: número; %: percentual; MO: massa óssea; B1: não estenosante, não penetrante; B2: estenosante; B3: penetrante;
L1: ileal; L2: Colônica; L3: íleo-colônica; L4: doença superior isolada; E1: Proctite; E2: Colite esquerda ou distal;
E3: Colite extensa ou pancolite; NA: não se aplica; < menor; > maior; * Teste Qui-Quadrado
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Com relação ao uso de medicamentos, aqueles que faziam uso de corticóide
apresentaram menor DMO nos sítios ósseos avaliados, principalmente no colo do fêmur
(p=0,006) (Tabela 11).
Tabela 9: Média e desvio padrão da densidade mineral por sítios ósseos em função do uso de
medicamentos:
Variáveis

Aminossalicilato
Sim
Não
p- valor*
imunossupresor
Sim
Não
p- valor*
Imunobiológico
Sim
Não
p- valor*
Corticosteroide
Sim
Não
p- valor*

DMO FT

DMO CF

DMO CL

Média ± DP

Média ± DP

Média ± DP

36
66

0,974±0,118
0,977±0,136
0,912

0,950±0,129
0,981±0,152
0,314

1,130±0,159
1,171±0,202
0,301

52
50

0,963±0,123
0,990±0,135
0,289

0,967±0,140
0,973±0,150
0,244

1,144±0,171
1,169±0,205
0,517

37
65

1,002±0,133
0,961±0,125
0,126

1,000±0,146
0,953±0,142
0,117

1,179±0,205
1,143±0,178
0,356

21
81

0,914±0,129
0,961±0,125
0,013

0,894±0,107
0,990±0,147
0,006

1,082±0,028
1,175±0,189
0,043

n

DP: Desvio padrão; DMO: Densidade mineral óssea; FT: Fêmur Total; CF: Colo do Fêmur; CL: Coluna Lombar L1-L4.
* Teste t-student

6.4.1 Fatores associados a DMO
Outro aspecto clínico avaliado foi o tempo de doença, que não apresentou correlação
significativa com a DMO. Porém, houve correlação negativa significativa com idade de
diagnóstico da doença e essa correlação ocorreu somente no colo do fêmur no total da
população estudada (r = -0,206; p= 0,038).
Houve correlação negativa significativa entre a idade dos pacientes e a DMO no colo
do fêmur (r = -0,277, p =0,005). Ao ser estratificado por diagnóstico, foi observado que somente
nos pacientes com DC essa correlação permaneceu no colo do fêmur (r= -0,307, p=0,016).
Os marcadores inflamatórios laboratoriais (VHS, PCR e albumina) também foram
analisados, e os resultados que foram significativos podem ser visualizados nas figuras 4 e 5.
Houve uma correlação negativa significativa entre os valores de VHS e a DMO no colo do
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fêmur e no fêmur total nos pacientes com DII (r= -0,268, p=0,009; r= -0,294, p=0,004) (Figuras
4A e 4B). Na estratificação por diagnóstico, foi visto essa correlação nos pacientes com DC, no
colo do fêmur (r=-0,297, p=0,025) (Figura 4C), e naqueles com CU, no fêmur total (r=-0,401,
p=0,013) (Figura 4D). Em relação a PCR, não houve correlação significativa com a DMO.
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Figura 4: Associações entre VHS e a densidade mineral óssea nos diferentes sítios ósseos: (A)
no fêmur total no total da população estudada; (B) no colo do fêmur no total da população
estudada; (C) no colo do fêmur nos pacientes com doença de Crohn e (D) no fêmur total nos
pacientes com colite ulcerativa.

120

50

Com relação a albumina, foram observadas correlações positivas significativas com a
DMO
(A) em todos os sítios ósseos somente nos pacientes(B)com DC (r=0,300, p=0,021; r=0,372,
r= 0,3215A, 5B e 5C).
p=0,004; r=0,321, p=0,013) (Figuras
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Figura 5: Associações entre albumina e a densidade mineral óssea nos diferentes sítios ósseos
nos pacientes com doença de Crohn: (A) na coluna Lombar L1-L4; (B) fêmur total e (C) colo
do fêmur.
No estudo das variáveis antropométricas, houve uma correlação positiva significativa
entre a DMO e a massa corporal total (r=0,229, p=0,002- fêmur total; r= 0,281, p=0,004- colo
do fêmur; r=0,345, p<0,001- coluna L1-L4) e DMO com a estatura em todos os sítios ósseos
na população total estudada (r=0,340, p<0,000- fêmur total; r=0,363, p<0,001- colo do fêmur;
r=0,411, p<0,001-coluna L1-L4). Essa correlação, se mantém significativamente positiva, em
todos os sítios ósseos em ambos os diagnósticos. Porém, não ocorreram correlações entre o
IMC e a DMO nos sítios ósseos avaliados.
Outros aspectos referentes a composição corporal que apresentaram correlações
significativas com a DMO foram a massa gorda, a massa magra total e o índice de massa magra
apendicular (Figuras 6, 7, 8, 9, 10 e 11). Com relação a massa gorda, foi observado na população
total estudada uma correlação negativa com a DMO no colo do fêmur (r=-0,254, p=0,010)

5,5
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(Figura 6A) e na estratificação por diagnóstico, somente os pacientes com DC, apresentaram
correlação negativa com a DMO no fêmur total (r=-0,258, p=0,045) (Figura 6B) e no colo do
fêmur (r=-0,298, p=0,020) (Figura 6C).
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Figura 6: Associações entre o percentual de massa gorda e a densidade mineral óssea nos
diferentes sítios ósseos: (A) no colo do fêmur na população total estudada; (B) no colo do
fêmur nos pacientes com doença de Crohn e (C) no fêmur total nos pacientes com doença de
Crohn.
Na avaliação da massa magra total houve correlação positiva significativa em todos os
sítios ósseos da DMO na população total (r= 0,412, p<0,001-colo do fêmur; r= 0,379, p<0,001fêmur total; r=0,390, p<0,001- coluna L1-L4) (Figura 7A, 7B e 7C). Na estratificação por
diagnósticos, somente os pacientes com DC apresentaram resultados significativos (Figuras 8A,
8B, 8C).
Com relação ao IMMA, houve correlação positiva significativa em todos os sítios ósseos
da DMO no total da população estudada (Figuras 9A, 9B, 9C) e houve tendência nos pacientes
com DC na coluna lombar (r=0,245, p=0,057) (Figuras 10A e 10B) e nos pacientes com CU no
fêmur total (r=0,291, p=0,065) (Figuras 11A e 11B).

60,00

53

(B)

(A)

(C)

Figura 7: Associações entre a massa magra total e a densidade mineral óssea no total da
população estudada: (A) no colo do fêmur; (B) no fêmur total e (C) na coluna lombar L1-L4.
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Figuras 8: Associações entre a massa magra total e a densidade mineral óssea nos pacientes
com doença de Crohn: (A) no colo do fêmur; (B) no fêmur total e (C) na coluna lombar L1-L4.
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Figuras 9: Associações entre o Índice de massa magra e a densidade mineral óssea no total
de pacientes avaliados: (A) no colo do fêmur; (B) no fêmur total e (C) na coluna lombar L1L4.
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Figuras 10: Associações entre o índice de massa magra e a densidade mineral óssea nos pacientes
com DC: (A) no colo do fêmur e (B) no fêmur total.
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Figuras 11: Associações entre o índice de massa magra e a densidade mineral óssea nos pacientes
com CU: (A) no colo do fêmur e (B) na coluna lombar L1-L4
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7. DISCUSSÃO
O presente trabalho verificou que a maioria dos indivíduos apresentaram diagnóstico de
DC e eram do sexo feminino. Com relação ao estadiamento da DII, houve predomínio da idade
de diagnóstico A2 e quanto a localização e o comportamento, os pacientes apresentaram alto
percentual da forma mais avançada da doença. No tratamento medicamentoso, poucos pacientes
usavam corticoides, porém aqueles que faziam uso apresentaram menor DMO.
Sobre o estado nutricional e a composição corporal dos indivíduos avaliados, apesar da
maioria ser eutrófica, foi encontrada alta prevalência de pacientes com sobrepeso e obesidade,
com alto percentual de gordura corporal total e gordura visceral, além de baixa massa magra,
não havendo diferença entre os diagnósticos, apenas para a TAV que foi, predominantemente,
maior na DC.
Houve frequência aumentada de indíviduos com massa óssea reduzida e com percentual
importante de baixa massa óssea nos mais jovens. Houve correlação negativa da idade com a
DMO. Com relação a composição corporal, a massa corporal total, estatura, massa magra total
e o IMMA apresentaram correlações positivas com a DMO e a GC, assim como os marcadores
inflamatórios, apresentaram correlações negativas.

7.1. Características sociodemográficas da população estudada

Foi encontrado nesse estudo maior número de pacientes com diagnóstico de DC (n=61)
em relação aos com CU (n=41). Os estudos internacionais mais recentes, com pacientes
ambulatoriais, também têm mostrado predomínio de pacientes com DC (Casanova et al., 2017;
Bryant et al., 2018; Bian et al., 2018; Razi et al., 2019). Já nos estudos nacionais, há
heterogeneidade de informações. Santos e colaboradores (2016), em uma policlínica localizada
no Rio de Janeiro, mostraram maior prevalência de pacientes com DC (56,4%) em relação aos
com CU (38,3%). Já no estudo de Back e colaboradores (2017) realizado em São Paulo, houve
maior prevalência de pacientes com CU (61,7%), assim como em outro estudo populacional
paulista realizado por Gasparini e colaboradores (2018), que encontrou 53,84% de pacientes
com CU. Um outro estudo de base populacional realizado no Espírito Santo encontrou 63,84%
de pacientes com CU e 34,06% com o diagnóstico de DC (Lima et al., 2018).
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Historicamente a CU apresentava incidência maior em relação a DC, mas desde a virada
do século 20 essa incidência vem se modificando, aproximando o diagnóstico de DC da CU
(Kotze et al., 2019). Semelhante aos países ocidentais, essa transição na América Latina vem
mostrando associação com o aumento da industrialização e da transição no estilo de vida, além
das exposições ambientais como o maior consumo de alimentos industrializados e o aumento
do sedentarismo (Kaplan & Ng, 2017; Kotze et.al., 2019; Mak et al., 2020).
Com relação ao sexo, nesse estudo houve predomínio do sexo feminino (55,9%) nos
pacientes com DII, havendo diferença significativa entre os diagnósticos, onde a DC foi mais
frequente nos homens (54,1%) e a CU nas mulheres (70,7%). Segundo o estudo populacional
realizado no Espírito Santo (Lima et al., 2018), foi encontrada predominância do sexo feminino
em ambos os diagnósticos (59,70%). Os estudos na literatura mundial relatam que existe
diferença nas distribuições de sexo, tendo uma predominância do feminino em DC na população
Ocidental e do masculino na população oriental, e nenhuma diferença na CU (Vegh et al., 2014;
Su et al., 2016; Mak et al., 2020).
No Brasil, os dados epidemiológicos relacionados a DII ainda são muito escassos, pois
não são de notificação compulsória pelo Ministério da Saúde. Além de haver poucos estudos,
estes apresentam diferenças importantes na metodologia, na padronização da população e nos
períodos em que foram realizados (Quaresma et al., 2019).

7.2. Perfil clínico da população estudada

Conforme o presente estudo, Lima e colaboradores (2017) demonstraram que a maioria
dos pacientes com DC apresentou a idade de diagnóstico entre 17-40 anos, a diferença é que no
trabalho aqui descrito foi apresentado em ambos os diagnósticos, achados que se assemelham
com o que vem sendo relatado na literatura mundial. Na Europa Ocidental, América do Norte
e Oceania a idade média foi de 31 a 34 anos, tanto na DC quanto na CU, e a incidência atingiu
o pico no intervalo de idade de 20-30 anos e um segundo pico relatado na CU entre 60-79 anos
(Lakatos et al., 2011, Vegh et al., 2014, Su et al., 2016). Na Ásia, a distribuição de idade foi
semelhante, em ambos os diagnósticos, de 34 e 42 anos (Shah et al. 2019).
Com relação ao tempo de doença, o presente estudo encontrou uma média de 8,77 anos
o que corrobora com os achados na literatura (Miznerova et al., 2014; Yadav et al., 2017). O
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aumento da duração da doença tem efeito sobre o estado de saúde desses pacientes, com maior
espoliação e maior comprometimento do estado nutricional (Rainer et al., 2015). O processo
inflamatório leva ao aumento da sintomatologia da doença, com quadro de anorexia, dor,
náuseas, vômito, diarreia e consequentemente a deficiências nutricionais com perda de massa
corporal, principalmente de massa muscular (Rainer et al., 2015).
Quanto ao estadiamento da DC, a maioria dos pacientes estudados apresentaram
localização comprometendo o íleo (doença ileal 34,4% e íleo-colônica 36,1%). A porção do
íleo terminal e íleo-colônica são os locais geralmente mais acometidos pela DC, podendo levar
a má absorção de nutrientes, como cálcio, zinco, magnésio, gorduras, vitaminas lipossolúveis e
vitamina B12. O processo inflamatório vai comprometer a mucosa intestinal onde ocorre
diminuição das microvilosidades e a absorção desses nutrientes levando a alteração no estado
nutricional (Flora et al., 2006; Bian et al., 2018; Sgambato et al., 2019).
Em relação ao comportamento da DC, apesar da maior parte apresentar doença não
estenosante e não penetrante (41,0%), foi encontrado alto percentual de pacientes com
comportamento penetrante (31,1%) ou estenosante (27,9%). O que demonstra que, no presente
estudo, a maioria dos pacientes com DC apresentava manifestações mais graves da doença.
Já na CU, quanto a extensão da doença, a maior parte apresentou pancolite (48,8%),
sinal de maior gravidade. Esses resultados estão em conformidade com o que é descrito na
literatura internacional e nacional. Razi e colaboradores (2019), em um estudo israelense, que
encontrou 54,5% e Lima e colaboradores (2017), em um estudo brasileiro realizado na Bahia,
que relataram 44,6% de pancolite nos pacientes com CU. O maior tempo de diagnóstico pode
levar a progressão da doença, com maior exposição ao processo inflamatório e maiores
complicações, como no caso da colite extensa onde é comum ocorrer febre, astenia, anorexia,
diarreia com pus, sangue e perda de massa corporal (GEDIIB, 2010).
Quanto a terapia medicamentosa, 80,5% dos pacientes com diagnóstico de CU faziam
uso de aminossalicilato e 65,6% dos pacientes com DC de imunossupressores, sendo que 52,5%
desses usavam terapia com imunobiológicos, sendo que muitos fazem uso desses medicamentos
de forma combinada. A indicação terapêutica é individualizada e vai de acordo com a
localização, grau de atividade e complicações da doença. Os aminossalicilatos são mais
indicados em lesões localizadas exclusivamente no cólon (Damião et al., 2019), o que explica
os resultados encontrados para os pacientes com o diagnóstico de CU. Também são indicados
na DC leve a moderada com comprometimento colônico e íleo-colônico (Zaltman et al., 2018).
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Os Imunossupressores são eficazes para manter a remissão na DC e na CU e promovem a
retirada dos corticoides nos pacientes dependentes dessa droga. Já os corticoides são utilizados
para a indução da remissão tanto em DC quanto em CU na doença moderada à grave, mas não
são indicados para manter a remissão (Zaltman et al., 2018; Damião et al., 2019), portanto, isso
justifica o reduzido número de pacientes que estavam utilizando essa droga, pois, o percentual
de pacientes em atividade de doença durante a coleta de dados foi pequeno, uma vez que, a
atividade de moderada a intensa da doença acabava por impedir a ida do voluntário ao LANUFF
para coleta de dados.
Nas últimas décadas tem sido muito estudada a terapia biológica com anticorpos antiTNF, esses fármacos trouxeram um grande avanço no tratamento da DII. Eles atuam
diretamente contra o TNF-α, uma citocina produzida por macrófagos e linfócitos, que
desempenha um importante papel na amplificação e perpetuação da resposta inflamatória
(Zaltman et al., 2018; Damião et al., 2019). A terapia biólogica já existia na DC e mais
recentemente vem sendo uma abordagem terapêutica de escolha também na CU. Os biológicos
mais utilizados são: Infliximabe, Adalimumabe, Golimumabe e mais recentemente o
Vedolizumabe (Zaltman et al., 2018; Damião et al., 2019).
Apesar do baixo número de pacientes em uso de corticoides, o predomínio do uso de
imunossupressores e biológicos pelos pacientes com DC no presente estudo demonstra que a
doença possui um potencial de gravidade maior do que a CU, o que está de acordo com
estadiamento da doença que apresenta prevalência importante do comportamento estenosante
– B2 (31,1%) ou penetrante – B3 (27,9%). Além disso grande parte dos pacientes que

foram

submetidos a cirurgia, apresentavam o diagnóstico de DC (26,2%). Os estudos mostram que a
os pacientes com DC são mais submetidos a cirurgias em relação àqueles com CU (Frei et al.,
2006; Miznerova et al., 2013; Lima et al., 2017), porém no total de pacientes analisados nesse
estudo, poucos foram submetidos a cirurgias (17,6%).

7.3. Avaliação do estado nutricional e da composição corporal da população
estudada.

O processo inflamatório da DII pode levar a depleção no estado nutricional, e em função
disso, a desnutrição era predominante nesses pacientes, porém nas últimas décadas, em função
do avanço da terapia medicamentosa, principalmente com o advento dos imunobiológicos, vem
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aumentando a prevalência de sobrepeso e obesidade nesses pacientes (Back et al., 2017). No
presente estudo apesar da maior parte dos pacientes estar eutrófica (57,8%), foi encontrada alta
prevalência de sobrepeso (24,8%) e obesidade (16,8%). Além disso, quando realizada a análise
por compartimentos corporais, foi apresentado um percentual expressivo de pacientes com
excesso de massa gorda (40,2%) e depleção de massa magra apendicular (30,4%) no total de
pacientes avaliados, sem diferenças entre os diagnósticos.
A obesidade está se tornando mais prevalente em pacientes com DII, podendo estar
associada a maior progressão de doença, pois o tecido adiposo interfere na regulação da
imunidade e da inflamação. As adipocinas liberadas pelos adipócitos, macrófagos e linfócitos,
estão localizadas na gordura mesentérica de pacientes com DII, bem como naqueles com
obesidade mórbida (Bilski et al., 2013).
Os dados aqui mostrados, estão em concordância com o que vem sendo descrito na
literatura. No estudo de Back e colaboradores (2017) realizado no estado de São Paulo com 141
pacientes com DII, foi encontrado 40,4% de sobrepeso e obesidade. No estudo de Bryan e
colaboradores (2019) realizado na Australia, também foi alta a prevalência de pacientes com
excesso de peso (62%). Além disso durante o estudo, o IMMA diminuiu significativamente
tendo aumento de miopenia e da massa gorda com incremento do tecido adiposo visceral (Bryan
et al., 2019).
Os estudos mostram diferenças entre os diagnósticos, relatando que a DC apresenta
maior perda de massa magra e aumento na massa gorda e gordura visceral (Buning et al., 2015;
Kimberley et al., 2017). No presente estudo também foi apresentado que o TAV foi
significativamente maior nos pacientes com DC em relação aos pacientes com CU. Em uma
grande coorte de 482 pacientes com DC foi visto que o gordura visceral estava associado a
maior risco de cirurgia e doença avançada (Kimberley et al., 2017). A literatura relaciona o
aumento do TAV e da massa gorda total com atividade de doença, complicações e maior
recorrência na DC e não na CU (Miznerova et al., 2013; Connelly et al., 2014; Grupta et al.,
2014; Adams et al., 2017).
O tecido adiposo visceral, particularmente a gordura mesentérica, é metabolicamente
mais ativo que a gordura subcutânea e extra peritoneal. Essas hipóteses foram atribuídas através
da imagem de ressonância magnética, que constataram um acúmulo in vivo de gordura
abdominal em pacientes com DC, sendo esse acúmulo identificado no aparecimento da doença,
mas não sendo afetado pela sua duração ou atividade (Bilski et al., 2013). Conforme já é descrito
na literatura, os imunobiólogicos são possíveis fatores contribuintes para o aumento do TAV
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(Thibergue et al., 2018; Santos et al., 2017), pois promove adipogênese, modula o perfil lipídico
e aumenta a sensibilidade a insulina através do efeito lipogênico, levando a proliferação de
adipócitos (Parmentier-Decrucq et al., 2009; Franchimont et al., 2005).
O aumento de ácidos graxos livres desses depósitos de gordura pode levar à redução na
oxidação de lipídios e deposição de gordura no fígado e no músculo, resultando em redução do
aproveitamento da glicose. Os adipócitos viscerais, pode secretar grande número de citocinas
pró-inflamatórias, tais como: IL-6 e TNF-α (Liu, 2006; Bilski, 2013). Já o músculo esquelético
produz as miocinas, como por exemplo a IL5, que possuem enfeito anti-inflamatório direto
sobre a gordura visceral, produzindo então um efeito protetor (Bilski et al., 2013).

7.4. Avaliação da densidade mineral óssea na população estudada

Muitas pesquisas têm demonstrado que o processo inflamatório da DII está envolvido
na depleção da massa óssea e que há uma maior prevalência da diminuição da DMO nesses
pacientes em comparação com os indivíduos saudáveis (Siffledeen et al., 2007; Cravo et al.,
2010; Miznerova et al., 2013). No presente estudo, 33,3% do total de pacientes avaliados
apresentou a massa óssea reduzida e, de acordo com a classificação T-score que avalia homens
com 50 anos ou mais e mulheres após a menopausa, 60,6% tinham osteopenia e 12,1%
osteoporose. Já em relação a classificação pelo Z-score que avalia mulheres antes da menopausa
e homens com menos de 50 anos, 14,5% apresentaram baixa massa óssea esperada para idade.
Estes resultados estão de acordo com as estimativas apresentadas na literatura para a população
geral, como no estudo de Rodrigues e colaboradores (2016) de base populacional em São Paulo,
14,8% da população idosa estudada referiram ter osteoporose e no estudo de Wright e
colaboradores (2014) estimaram um aumento de 32% de baixa massa óssea e osteoporose entre
2010 e 2030. Porém apesar desses estudos concordarem com a população aqui estudada, a
média de idade no presente estudo é de 41 anos, o que torna um dado preocupante em pensar
que normalmente a baixa massa óssea não seria comum numa população mais jovem. A
hipótese é que até o diagnóstico, o processo inflamatório pode estar contribuindo para
reabsorção óssea, levando a sua diminuição. Além disso, o rastreamento nesses pacientes mais
jovens muitas vezes não ocorre assim que a doença é diagnosticada, pois a indicação de
avaliação da massa óssea para pacientes com DII é igual para índividuos saudáveis (Kornbluth
et al.2006).
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Esses resultados são concordantes com outros estudos realizados em indivíduos com
DII, onde Ezzat e colaboradores (2010) em uma pesquisa realizada com 30 pacientes asiáticos
com DII, mostraram frequência aumentada de osteopenia (30%) e osteoporose (26,7%) e na
pesquisa de Schule e colaboradores (2017) realizada na Suíça com 877 voluntários com DII,
onde 57% apresentaram osteopenia e 20% osteoporose. Em relação ao diagnóstico, a literatura
mostra maior prevalência de baixa massa óssea nos pacientes com DC em relação aos com CU
(Krela-Kazmierczak et al., 2018; Hoffmann et al., 2019). Em um estudo realizado no Brasil
que comparou indivíduos com DII (n=76) com controles saudáveis (n=40), os pacientes
apresentaram valores menores de DMO em relação aos controles, com prevalência maior nos
pacientes com DC (64,1%) (Lora et al., 2005). Porém, no presente estudo não houve diferença
significativa na DMO em função do diagnóstico e isso pode ser justificado pelo fato de que
ambos apresentaram alto percentual de pacientes com a forma mais avançada da doença, não
tendo diferença estatística naqueles que apresentaram baixa DMO.
Com relação as variáveis clínicas estudadas em função da adequação da massa óssea,
no presente estudo houve uma tendência de menor DMO no colo do fêmur naqueles que foram
diagnosticados com DII mais tardiamente. Porém na associação entre as variáveis, houve
correlação negativa com a idade de diagnóstico da doença e a DMO no colo do fêmur, assim
como no estudo realizado na Índia por Khan e colaboradores (2020) com 106 pacientes com
DII, onde os pacientes que apresentaram baixa massa óssea apresentaram idade de diagnóstico
maior do que aqueles com DMO normal. A hipótese para isso, é que o diagnóstico tardio, nem
sempre significa que a doença surgiu em uma idade mais avançada, mas, na maior parte das
vezes, é resultado de uma pesquisa clínica morosa, o que faz com que o paciente fique mais
tempo sem tratamento adequado, e quanto mais tarde é diagnosticado a doença e iniciado o
tratamento, mais tempo de inflamação e consequentemente maior depleção da massa óssea.
Com relação a idade, este é considerado um fator de risco independente, relacionado a
perda óssea, pois faz parte do processo normal do envelhecimento, onde é associado a um
processo de inflamação crônica, levando ao aumento de citocinas inflamatórias como TNF-α e
IL-6 que induzem os osteoclastos e a diminuição de hormônios gonadais e adrenais. (Staub et
al., 2015). Na análise aqui descrita, houve correlação negativa significativa entre a idade dos
pacientes com DII e a DMO no colo do fêmur e ao estratificarmos por diagnóstico, foi
observado que somente nos pacientes com DC essa correlação permaneceu no colo do fêmur.
Isso pode ser justificado pelo fato de a DC apresentar o quadro inflamatório muitas vezes mais
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agressivo e um fenótipo com mais complicações, levando consequentemente a maior perda
óssea em relação a CU.
No estudo de Hoffmann e colaboradores (2019) realizado na Alemanha com 393
pacientes com DC foi identificado maior prevalência de osteoporose nos que apresentaram
idade de diagnóstico A2, estando em concordância com esse estudo que também foi encontrado
alto percentual de pacientes com essa idade de diagnóstico e ao analisar o percentual de
pacientes abaixo de 50 anos, foi possível observar que houve percentual importante de baixa
massa óssea nessa população, o que não seria o esperado para essa faixa etária. Os estudos
relatam que em pacientes com DII a perda óssea também está presente em indivíduos jovens e
que essa redução ocorre antes mesmo do diagnóstico (Rainer et al., 2015).
O presente trabalho não encontrou associação entre a localização, comportamento,
atividade de doença e cirurgia com a DMO, diferente do que alguns estudos relatam. Miznerova
e colaboradores (2013), encontraram redução da DMO em pacientes com DC que apresentaram
doença estenosante e nos que apresentaram a localização da doença envolvendo o íleo, não
foram encontradas associações da CU com baixa DMO. Isso pode ser justificado pelo número
reduzido da amostra (n=102) que ao estratificar em grupos pode ter interferido na análise
estatística.
Com relação a cirurgia, Grupta e colaboradores (2014) avaliaram 126 pacientes com DII
com ostomias e a maioria apresentava DC e ileostomia, sendo encontrado 29% de baixa DMO.
Miznerova e colaboradores (2013) mostraram que os pacientes que foram submetidos a
cirurgia, tinham DC e aqueles que foram submetidos a proctocolectomia ou colectomia total,
tiveram a DMO reduzida significativamente em relação aos que não passaram pelo
procedimento cirúrgico. A indicação da ressecção intestinal pode significar maior atividade
inflamatória da doença e resistência ao tratamento medicamentoso e está relacionada ao
comprometimento do estado nutricional e a diminuição da massa óssea. Pacientes com DC que
realizaram ressecção ileal e pacientes com CU que realizaram proctocolectomia são mais
propensos a diminuição na DMO (Shen et al., 2009; Gupta et.al.2014). Porém os resultados que
avaliam as ressecções intestinais como fator de risco para diminuição da DMO ainda são
controversos (Souza et al., 2008; Miznerova et al., 2014; Razi et al., 2019). No entanto, os
resultados encontrados nesse estudo podem ter sido diferentes de alguns estudos na literatura
pelo pequeno número de pacientes que foram submetidos a cirurgias, pois apesar do percentual
elevado de pacientes com a doença mais avançada, a maioria estava estável e em remissão de
doença.
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Na avaliação dos marcadores inflamatórios laboratoriais, nesse estudo, não houve
correlação significativa do PCR com a DMO, mas foi encontrada correlação negativa do VHS
com a DMO, que ao ser estratificada por diagnóstico, mostrou diferentes sítios ósseos
comprometidos: pacientes com DC no colo do fêmur e com CU no fêmur total. Esse resultado
se assemelha com o de Pierote e colaboradores (2018), que em pesquisa realizada no Piauí com
62 pacientes com DC, também encontraram correlação do VHS com DMO reduzida.
Marcadores inflamatórios séricos aumentados, caracterizam um processo inflamatório inerente
a doença que conforme foi dito anteriormente, pode estar associada a perda de massa óssea nos
pacientes com DII.
Com relação a albumina, esta apresentou correlação positiva em todos os sítios ósseos
nos pacientes com DC ao contrário do estudo de Lee e colaboradores (2020) que não mostrou
correlação da albumina com a DMO. Este fato pode ser explicado em função da albumina ser
uma proteína de fase aguda negativa e a sua redução ocorrer em situações de inflamação aguda
ou crônica, sendo assim, podemos concluir que aqueles pacientes que apresentaram o estado de
doença mais avançada, com marcadores inflamatórios aumentados e albumina baixa, tiveram
maior depleção da massa óssea. A albumina alta significa melhor controle da doença e
consequentemente melhora do estado nutricional. Essa correlação foi encontrada somente nos
pacientes com DC, provavelmente por apresentarem maiores complicações e comprometimento
do estado nutricional em relação a CU, como já é esperado.
Outro aspecto analisado foi o tratamento usado durante o curso da doença, tais como o
uso de corticoides, imunossupressores e imunobiológicos, que também podem causar alterações
no estado nutricional desses pacientes, contribuindo para o ganho de adiposidade, redução da
massa magra e da densidade óssea (Pariente et al., 2014; Perna et al., 2018). Nesse estudo foi
demonstrada associação significativa entre o uso de corticoide e a baixa densidade mineral
óssea em todos os sítios. Semelhante ao que é descrito na literatura nacional e internacional,
segundo Pieroti e colaboradores (2017) os pacientes em uso de terapia com glicocorticoide
apresentaram perda óssea significativa quando comparados aos que não faziam uso do
medicamento. Abraham e colaboradores (2014) demostraram em um trabalho envolvendo 168
pacientes com DII, que o uso de corticoide mais do que dobrou o risco de baixa DMO. Assim
como no estudo de Razi e colaboradores (2019) onde também houve associação do uso de
corticoide com baixa DMO. Os corticoides causam efeitos sobre a massa óssea, induzindo a
apoptose dos osteoblastos, reduzindo a absorção do cálcio e vitamina D, aumentando a excreção

65

renal de cálcio, levando assim ao aumento no risco de fraturas logo nos primeiros meses de uso
(Tauseef et al., 2009).
Em relação ao estado nutricional, houve correlação positiva significativa entre a massa
corporal total e a estatura com todos os sítios da DMO no total de pacientes. No estudo de Khan
e colaboradores (2020), não houve diferença significativa entre a massa corporal total e a DMO,
mas, assim como no presente estudo, houve diferença na estatura onde os pacientes mais baixos
apresentaram a DMO significativamente menor do que aqueles mais altos. Assim como o
estudo australiano de Lee e colaboradores (2009) realizado com 60 pacientes com DII que
mostrou uma correlação significativa da DMO da coluna e do quadril com a massa corporal
total. Essa relação já foi demonstrada nos estudos populacionais com a população sadia, onde
a massa corporal total tem relação positiva com a DMO evitando riscos de fraturas ósseas
(Pinheiro et al., 2010; Domiciano et al., 2014). No estudo epidemiológico Brazos (2010), a
massa corporal total foi significativamente menor naqueles que apresentavam fraturas ósseas
(Pinheiro et al., 2010). Um estudo de base populacional realizado no Brasil, também mostrou
que a massa corporal total foi significativamente menor nas mulheres que apresentavam fraturas
ósseas (Domiciano et al., 2014). No presente estudo a massa corporal está relacionado a
preservação da massa óssea e esse fator está muito relacionado a manutenção da massa magra,
juntamente com a diminuição da massa gorda.
Em relação a MM total e ao IMMA, houve nesse estudo uma correlação positiva
significativa com a DMO, enquanto a MG mostrou correlação negativa significativa com a
DMO. O estudo de Bryan e colaboradores (2015) mostrou que a baixa MM foi um preditor
independente de redução da massa óssea. Estudos realizados em pessoas saudáveis, relatam que
a massa magra é um determinante importante da massa óssea e que a massa gorda está associada
com menor DMO (Bakker et al., 2003; Leakamwasom et al., 2009). Um estudo com adultos
jovens de 18 e 22 anos mostrou associação maior da MM com todos os sítios da DMO em
comparação com a MG (Bierhals et al., 2019). Porém não há muitos estudos na literatura
relacionando a composição corporal com a DMO nos pacientes com DII.
Contudo, existem estudos realizados em populações com outros diagnósticos, como o
realizado no Japão com 413 participantes em que 208 tinham artrite reumatoide e 205 eram
voluntários sadios. Nesse estudo mostraram que a MM também foi um fator positivo
independente da DMO e a MG teve associação negativa com DMO (Okano et al., 2017). Outro
estudo realizado em 119 pacientes com insuficiência cardíaca, mostrou que o IMC mais alto
está associado a melhor DMO e o componente principal para esse aumento e menor risco de
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osteopenia/ osteoporose foi a MM (tecido magro mole) (Abshire et al., 2017). A importância
da manutenção corporal sobre a DMO em paralelo a manutenção da MM vem sendo cada vez
mais evidenciado. O envelhecimento e a inatividade física causam várias alterações que afetam
a composição corporal, incluindo a perda de massa magra/ força muscular e aumento da
adiposidade, sobretudo adiposidade visceral que afeta negativamente na DMO, obtendo
declínio significativo com maior risco de fraturas (Binkley et al., 2009; Szlejf et al., 2017).
Os estudos anteriormente sugeriam que a MG era protetora da MO, hoje, porém, a
literatura já mostra o risco da obesidade sobre a saúde óssea (Khosla et al., 1996; Clark et al.,
2006; Dimitri et al., 2012). Crivelli e colaboradores mostraram o risco de fraturas vertebrais em
pacientes obesas, mesmo jovens, sugerindo que a obesidade não é protetora da baixa massa
óssea (Crivelli et al., 2020). Contudo, o presente estudo mostra a importância do controle da
massa corporal, otimizando a MM que consequentemente contribuirá com a manutenção da
MO.
Conforme o exposto, foi observado um expressivo percentual de baixa MO na
população adulta e na população mais jovem (abaixo de 50 anos) fato que se compara a
resultados vistos em estudos com pessoas idosas, apesar da média de idade desta pesquisa ser
de 41 anos. Além disso o presente estudo mostrou a relação da composição corporal com a
DMO nos indivíduos com DII e não há muitos dados como este na literatura mundial. A
relevância desse estudo está no fato de advertir sobre esse achado, que apesar de altamente
comprometedor da qualidade de vida, pode ser contornado, se realizadas intervenções precoces.
Entretanto algumas limitações precisam ser consideradas, como o número reduzido da
amostra que dificultou a análise estatística quando separado em grupos, o fato de os pacientes
serem os mais estáveis clinicamente e a ausência de avaliação da vitamina D e da atividade
física.
O número reduzido de participantes no estudo pode ser justificado pela dificuldade dos
indivíduos atendidos no ambulatório em se deslocar para o LANUFF em razão das
características da própria doença e da logística envolvida no agendamento. Fato que também
explica a tendência para seleção de indivíduos mais estáveis clinicamente, uma vez que estes
eram os que conseguiam ser submetidos a coleta de dados de composição corporal.
A dosagem de vitamina D, apesar de recomendada para essa população que é
considerada de risco para depleção desta vitamina, não faz parte do protocolo de atendimento
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do ambulatório, portanto, havia poucos pacientes com essa dosagem no momento da avaliação
com o DXA, o que impediu o seu estudo como fator de risco para baixa DMO.
A avaliação da DMO, apesar de pertencer a um conjunto de procedimentos que faz parte
do protocolo de exames preventivos para a população idosa, ainda é de baixa acessibilidade
para os pacientes que dependem dos serviços públicos de saúde, e no caso de indivíduos fora
da faixa etária indicada (abaixo dos 50 anos), esse exame também não é autorizado pelos planos
de saúde privados, o que faz com que a detecção de baixa DMO passe desapercebida, enquanto
ainda poderia ser revertida ou minimizada.
A DII vem apresentando incidência e prevalência crescentes ao redor do mundo,
principalmente em indivíduos jovens, e a osteoporose é considerada um problema mundial de
saúde pública, pois envolve uma diminuição importante na qualidade de vida e altos custos aos
erários públicos. Portanto deve-se estimular mais estudos como este para que, se comprovado
em outras amostras populacionais, os resultados aqui descritos, sejam adotadas medidas
protocolares de avaliação precoce da massa óssea em pessoas com DII.
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8. CONCLUSÃO

Foi demonstrado no presente estudo alto percentual de pacientes com massa óssea
reduzida. A idade dos pacientes apresentou correlação negativa com a DMO, porém houve um
percentual importante de baixa massa óssea nos pacientes mais jovens, abaixo de 50 anos.
Das variáveis estudadas, verificou-se que a massa corporal total, estatura, massa magra
total e o IMMA apresentaram correlações positivas com a DMO e a GC, assim como os
marcadores inflamatórios, apresentaram correlações negativas com a DMO.
Os resultados aqui descritos revelaram que a população estudada estava sujeita a maior
perda de massa óssea e que houve influência do estado nutricional sobre a DMO. Além disso,
não há muitos estudos na literatura abordando a associação da composição corporal com a DMO
em pacientes com DII.
Portanto, devido ao impacto que a perda de massa óssea tem na qualidade de vida e na
mortalidade, é de suma importância um acompanhamento precoce com avaliação da DMO
desde o diagnóstico e uma abordagem nutricional adequada para representar uma medida
terapêutica de relevância no auxílio do suporte clínico desses pacientes.
Porém, é importante ressaltar que os resultados aqui descritos não podem ser
extrapolados para toda a população com DII, e precisam ser apoiados por mais estudos.
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