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RESUMO 

Através de um estudo transversal, foram analisadas 127 pacientes no 
período entre fevereiro e maio de 1996, atendidas na Clinica de Medicina 

Nuclear São Sebastião, onde foram submetidas a exame de densitometria óssea 
duo-energética com fontes de raios-X, a- fm de se fazer uma associação entre 
osteoporose e alguns dos principais fatores de risco que podem levar à perda de 
massa óssea. 

Constatou-se que é muito importante a influência do tempo de 

menopausa na determinação da massa óssea, de modo que é fundamental a 

instituição de uma terapêutica precoce para se evitar osteoporose no futuro, e 

assim, reduzir as conseqüências catastróficas. 

Não foi encontrada relação entre tabagismo, história familiar e 

atividade fisica com perda de massa óssea . 

Com relação ao peso corporal, foi observado que as pacientes obesas 
tiveram menor perda de massa óssea no fêmur, porém esta relação não foi 

observada na coluna.
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ABSTRACT 

Through a transversal study, 127 patients were analised in a period 
between febmary and march of 1996, attended at the Clinic of Nuclear Medicine 
São Sebastião, where they Were submitted to an exam of dual energy X-ray 
absorptiometry, in order to make an association among osteoporosis and some of 
the main factors that can determine the loss of bone mass. 

z› 

It was verified that it is very important the influence infthe time of 

menopause in the determination of the bone mass, so that it is fundamental to 

have the institution of an early therapeutic in order to avoid osteoporosis the 

future, and in tum lessen the catastrophic consequences. 

It was found that smoking, family history and physical activity have no 
relation to the loss of bone mass. 

ln relation to body Wheight, it was observed that the obese patients had 
less loss of bone mass in the femur, but this Was not observed in the spine.
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1. 1NTRoDUÇÃo 

Osteoporose é uma doença caracterizada pela diminuição da massa 
óssea e a desorganização da arquitetura óssea com aumento do risco de fratura 
(8,21). 

A diminuição da massa óssea para 60% a 65% dos valores normais, 
isto é, ao atingir o lirnite teórico de fratura, predispõe a sua ocorrência- em regiões 
específicas do esqueleto, a saber: coluna vertebral, região distal do rádio e colo 

do fêmur (5,23). 

A osteoporose pode ser primária ou secundária. A primária inclui a 

involucional tipo I (osteoporose da pós-menopausa), involucional tipo II 

(osteoporose senil), idiopática juvenil e idiopática do adulto jovem (4,23,26,27). 
A secundária tem relação com inúmeras doenças, como: insuficiência renal 

crônica, síndrome de má-absorção, mieloma múltiplo, artrite reumatóide, 

hiperparatireoidismo, hipertireoidismo, hipercortisolismo, diabetes mellitus, e 

com vários medicamentos, como: anticonvulsivantes, antiácidos com alumínio, 
hormônios tireoidianos, corticóides, vitamina A, diuréticos dealça e agonistas do 

GnRH (4,23,26,27). 
Há três fases distintas de mudança na massa óssea no decorrer da vida 

da mulher: na primeira fase, há uma obtenção do pico de massa óssea, que 
termina entre trinta e trinta e cinco anos de idade; a segunda fase consiste na 

perda lenta de massa óssea que se inicia após os trinta e cinco anos e. 

compromete os ossos cortical e trabecular; por último, a terceira fase, que 

consiste na perda óssea por deficiência estrogênica, havendo maior 

comprometimento trabecular e superpõe-se à fase de perda óssea lenta (23).
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A perda óssea na mulher antes da menopausa atinge em tomo de 3% a 

5% por década (4,21). Na menopausa, este índice atinge em média 2% por ano 
pelos próximos cinco a dez anos (21). Durante este período a osteopenia segue 

uma curva exponencial, com a perda maior ocorrendo nos anos mais precoces da 
menopausa; após, diminui e finalmente atinge o nível pós-menopáusico (21). 

Com referência à osteoporose da pós-menopausa, nos Estados Unidos 
constitui um problema de saúde pública, pois afeta 25 milhões de mulheres, com 
média anual de 1,3 milhões de fraturas e custo estimado de sete a dez bilhões de 
dólares (5, 23). 

No Brasil, embora a fragilidade de nossas estatísticas não permita 

maiores infonnações, podemos afirmar que o problema se agrava a cada ano, 
principalmente pelo aumento relativo da população de mulheres menopausadas e 

da expectativa de vida deste grupo (5). 
Existem inúmeros fatores que podem levar à osteoporose: idade 

avançada; mulheres magras e de baixa estatura; brancas e/ou orientais; 

menopausa cirúrgica ou natural; baixa ingestão de cálcio; alta ingestão de 

proteínas, fósforo, café (mais de 4 xícaras/dia), bebidas alcoólicas (mais de 2 

drinques/dia); além de fumo (mais de 10 cigarros/dia), nuliparidade, 
, 

4---~'¶ 
hereditariedade e vida sedentária (3,4,5,7,23,26). 

Como a diminuição da massa óssea é progressiva depois da 

menopausa, os sintomas não se manifestam até ocorrerem as fraturas, com a 

conseqüente dor (4,19). Portanto, uma história clínica, por mais completa que 
seja, não serve para um diagnóstico precoce. São descritos numerosos testes 
bioquímicos, entre os quais destacam-se medida do cálcio, fósforo, fosfatase 

alcalina, osteocalcina, coeficiente urinário de cálcio e hidroxiprolina, porém não 
sao, atualmente, de grande utilidade, pois na maioria das vezes estão normais 

(19). Os métodos radiográficos pouco auxiliam, visto que só diagnosticam a

8
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osteoporose quando existe uma diminuição de pelo menos 30% na massa óssea 
(5,l9,23). 

Medir a perda de massa óssea antes que apareça a fratura constitui a 

melhor alternativa, pois tal medição permite prever o risco de fratura e 

quantificar a severidade da enfermidade e a resposta ao tratamento (19). 
Hoje em dia, existem técnicas seguras e precisas para determinar a 

massa óssea: densitometria de emissão única, densitometria de dupla emissao, 

tomografia axial computadorizada e ultra-sonografia (19). 

As principais indicações de densitometria óssea são: l) rastreamento 
9 

Ie pacientes com risco de fratura (através de estudos populacionais, preocupação 
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da paciente, presença de fatores de risco, antes de iniciar tratamento com drogas 
potencialmente osteopenizantes); 2) diagnóstico de pacientes com anormalidades 
vertebrais; 3) monitorização (identificar as não respondedoras a uma terapêutica 
e as “perdedoras rápidas”); 4) avaliação de pacientes de alto risco (amenoiréia, 

hiperprolactinemia, tratamento com corticosteróides, tratamento com 
anticonvulsivantes, alcoólatras, vida sedentária, história familiar, fumantes, 

múltiplas fraturas atraumáticase outras doenças) ( 23,28). 

O presente estudo propõe-se a realizar uma análise quantitativa da 
perda de massa óssea relacionada a alguns dos principais fatores de risco para 

osteoporose, em mulheres que realizaram o exame de densitometria óssea de 
dupla emissão na Clínica de Medicina Nuclear São Sebastião, em Florianópolis, 
no período entre 5 de fevereiro e 29 de maio de 1996.
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
Me" 

Trata-se de um estudo transversa?`/qiue analisa mulheres na pós- 

menopausa, após realizarem o exame de densitometria óssea na Clínica de 
Medicina Nuclear São Sebastião, em Florianópolis, no período compreendido 
entre fevereiro e maio de 1996. 

Foram selecionadas todas as mulheres com até dez anos de menopausa 
natural, que nunca fizeram uso de hormonioterapia, possuindo ou não fatores de 

risco para osteoporose, totalizando 127 pacientes. 

Ressalvamos que foram excluídas todas as pacientes que estavam no 

menacme, tinham mais de dez anos de menopausa, já fizeram uso de terapia 
de reposição hormonal, possuíam doenças ou usaram medicamentos que 

interfiram na massa óssea, mulheres com menopausa cirúrgica, e aquelas que já 
tinham osteoporose diagnosticada. 

A todas as pacientes que chegavam na clínica, encaminhadas por 

especialistas de diversas áreas (endocrinologia, reumatologia, ginecologia, 

ortopedia, entre outras), eram feitas perguntas seguindo um protocolo, com a 

finalidade de preencher os critérios de seleção acima citados. 
aí/ / 901.»/17 

As variáveis estudadas foram: tempo de pós-menopausa, tabagismo, 
história familiar de osteoporose, atividade ñsica e índice de massa corpórea. 

O índice de massa corpórea foi calculado através da seguinte fónnula: 
peso/altura”, de modo que mulheres com valores maiores ou igual a 30 são 
consideradas obesas (9 ).
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A perda de massa óssea foi calculada em percentagem e segundo o 

escore de Z, que mede a distância do valor da densidade mineral óssea em 
relação ao valor médio de uma população adulta jovem em unidades de desvio 

'P®”°'* 
padrão (28). Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1994 (25 ), Z n_1_e1_1_Qr‹ ou 

igual a -2.5 DP significa osteoporose; entre -2.00 e -2.50 DP significa 

osteopenia moderada; inferior a -1.00 e superior a -2.00 é osteopenia leve; entre 

-1.00 e zero é osteopenia fisiológica; valores positivos indicam ausência de 

osteopenia. 

Foi utilizado densitômetro de dupla emissão com fontes de raios-X, 
sendo muito adequado para examinar o osso trabecular (vértebras lombares, colo 

do fêmur), porém também permite estudar o esqueleto completo (l 1, 19,23). 

Os resultados na coluna foram obtidos basicamente por uma média das 
massas ósseas entre L2 e L4 (L1 sofre influência das costelas e L5 da crista 
ilíaca), enquanto no fêmur foram obtidos de acordo com a massa óssea do 
triângulo de Ward (local onde há maior quantidade de osso trabecular). 

Os dados foram digitados e analisados- através do pacote estatístico 
Epilnfo versão 6.04, utilizando-se como método teste T de Student. Foram 
considerados significativos valores de p<0,05~.
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3.1 RESULTADOS 
Nf* 

TABELA I - TEMPO DE PÓS-MENOPAUSA X PERDA ÓSSEA NA COLUZIÊ C/ 
\ `¡/\g/(›0`d/ 

,IM /“ TEMPO N° cAsos MÉDIA PERDA ÓssEA (%) z 

Mn 1 Até 2 anos incompletos 30 3,67 ,¡ -0 36 WM/ ' zasanosincompiezoâ 29 6,36 / -o_7o 
A¬'^ 5 z 11 anos incompletos aa 17,33 / -1_77 

X"›^//W p<o,o1 DÊ' "“'°“'\ 'Í M N Fonte: Clínica de Medicina Nuclear São Sebastião, Florianópolis, 1996 L/ M' ‹z«zQ‹~›<f 
404!/‹»‹<2‹z7 
vi/z.‹›vÁ,, ó¿17zzz,¿,/¢‹@¿'-ff; 

TABELA || - TEMPO DEPÓS-|v|ENoPAusA x PERDA ÓssEA No |=Êiv|uR 

TEMPO N° CASOS MÉDIA PERDA ÓSSEA (%) Z 
Até 2 anos incompletos 30 8,07 -0_56 
2 a 5 anos incompletos 29 17,45 -1_22 
5 a 11 anos incompletos 68 23,63 -1,65 

p<o,o1 

Fonte: Clínica de Medicina Nuclear São Sebastião, Florianópolis, 1996 
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TABELA III - ATIVIDADE FÍSICA X PERDA ÓSSEA NA COLUNA 

ATMDADE |=is|cA N° cAsos |v|ÉD|A PERDA ÓssEA (%) z 
/, SEDENTÀRIA 99 11,82 --1.19 

/É/IODERADA 28 11,64 -1.22 
0.05 

Fonte: Clínica de Medicina Nuclear São Sebastião, Florianópolis, 1996 

V¿z%`ózf( ÁJ4‹é;‹/Lafidf ¿¿fi/¿íz,,,_¿ 
Ú o0M×<>â@(zwz¢¿Q, Wymzâzrfi 

TABELA lv - A'r|v|DADE ¡=ís|cA x PERDA ÓssEA No FÊMUR 

¡ 

ATIVIDADE FÍSICA N° CASOS MÉDIA PERDA ÓSSEA (%) Z 
SEDENTARIA 99 18,48 -1.29 
MODERADA 28 18,75 -1.32 

p> 0,05 
Fonte: Clinica de Medicina Nuclear São Sebastião. Florianópolis, 1996
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TABELA V - FUMO X PERDA ÓSSEA NA COLUNA 

FUMO N° CASOS MÉDIA PERDA ÓSSEA (%) Z 
FUMANTES 20 9,20 -0.93 

NÃO FUMANTES 107 12,27 -1.24 
p> 0,05 
Fonte: Clinica de Medicina Nuclear São Sebastião, Florianópolis. 1996 

TABELA v|- Fumo x PERDA ÓssEA No FÊMUR 

FUMO N° CASOS MÉDIA PERDA ÓSSEA (%) Z 
FUMANTES 20 17,65 -1.24 

NÃO FUMANTES 107 18,71 -1.31 
p> 0,05 
Fonte: Clinica de Medicina Nuclear São Sebastião, Florianópolis, 1998
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TABELA VII - HISTÓRIA FAMILIAR X PERDA ÓSSEA NA COLUNA 

HISTÓRIA FAMILIAR N° CASOS MÉDIA PERDA ÓSSEA (%) Z 
SIM 23 11,04 -1.10 
NÃo 104 11,95 -1.22 

p> 0,05 
Fonte: Clínica de Medicina Nuclear São Sebastião, Florianópolis, 1996 

TABELA v||| - H|s'rÓR|A |=AM|L|AR x PERDA ÓssEA No FÊMUR 

HISTÓRIA FAMILIAR N° CASOS MÉDIA PERDA ÓSSEA (%) Z 
SIM 23 18,65 -1.31 

NÃO 104 18,52 -1.30 
p> 0,05 
Fonte: Clínica de Medicina Nuclear São Sebastião, Florianópolis, 1996
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TABELA IX- INDICE DE MASSA CORPÓREA X PERDA ÓSSEA NA COLUNA 

|.M.c N° cAsos MÉD|A PERDA ÓssEA (%) z 
< 30,00 77 13,27 -1.35 
2 30,00 50 9,50 -0.95 

p> 0.05 
Fonte: Clínica de Medicina Nuclear São Sebastião, Florianópolis, 1996 

TABELA x- |ND|cE DE MAssA CQRPÓREA x PERDA ÓssEA No l=Ê|v|uR 

l.M.C N° CASOS MÉDIA PERDA ÓSSEA (%) Z 
< 30,00 77 21,04 -1.48 Ô z 30,00 so 14,70 -1.03 

Fonte: Iínica de Medicina Nuclear São Sebastião, Florianópolis, 1996 

`íÍ@/Wos % 6/¿<>/Mb
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4. DISCUSSÃO 

Na tabela I observa-se que a média de perda de massa óssea na coluna 
foi de 3,67% (Z= -0,36) para mulheres com até 2 anos de pós-menopausa 
incompletos (30 casos), 6,86% (Z= -0,70) para pacientes com 2 anos até 5 anos 
de pós-menopausa incompletos (29 casos) e 17,38% (Z= -1,77) para mulheres 

com 5 anos até 11 anos incompletos de pós-menopausa (68 casos). Houve 
significativa associação entre tempo de pós-menopausa e perda de massa óssea 

na coluna (p< 0,01). Enquanto as pacientes com até 2 anos de pós-menopausa 
tiveram uma média de perda de massa óssea que corresponde a urna osteopenia 
fisiológica, as com pelo menos 5 anos dQS§11e~erm uma média que 
corresponde a uma osteopenia leve. K“~ 

Na tabela II os resultados foram semelhantes. A perda óssea em 
mulheres com 5 ` 

a 11 anos de pós-menopausa (23,63%;Z= -1.65), foi muito 

maior quando comparada a pacientes com 2 a 5 anos de pós-menopausa 

(17,45%; Z= -1.22) e até 2 anos (8,07%;Z= -0.56), de modo que também 
houve grande associação entre tempo de pós-menopausa e perda de massa óssea 

no fêmur (p<0,01). 
Mc Knight et al (15), Riggs et al (20), Stevenson et al (24) e Ryan et 

al (22), encontraram uma diferença significativa entre a densidade mineral óssea 
média de mulheres na pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa, mostrando 

que na pós-menopausa há as menores densidades ósseas. Ooms et al (18), ao 
estudarem mulheres acima de 70 anos, também encontraram maiores perdas de 
massa óssea nas mais idosas. 

Neste estudo, de acordo com as tabelas III e IV, encontramos, em 
mulheres sedentárias e com atividade física moderada, valores semelhantes de 
osteopenia, tanto na coluna como no fêmur. As sedentárias (99 casos) tiveram 
uma média de perda de massa óssea de 11,82% (Z= -1.19) na coluna e 18,48%
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(Z= -1.29) no fêmur. Já as com atividade fisica moderada (28 casos), perderam 
11,64% (Z= -1.22) na coluna e 18,75% (Z= -1.32) no fêmur. Portanto, não 
houve associação entre atividade fisica e perda de massa óssea (p>0,05)./ 

Nelson et al (17) não encontraram, estatisticamente, diferenças na 

densidade óssea entre mulheres com alta atividade fisica e sedentárias. Afirma 

que a ingestão elevada de carboidratos e aumento dos níveis séricos de 1,25- 

dihidroxivitamina D nas mulheres com alta atividade fisica pode aumentar a 

absorção intestinal de cálcio e níveis aumentados do GH (hormônio do 

crescimento) e Sm-C (somatomedina-C) podem agir como fatores do crescimento 
no osso. J á as mulheres sedentárias, geralmente obesas, possuem níveis maiores 
Q- e estrona e, desta forma, mantêm a mesma densidade mineral óssea. Fernandes 
et al (5) e Curiel (3), sugerem que na atividade fisica os fatores mecânicos 

exercem uma influência fundamental sobre a homeostase óssea, aumentando a 

atividade osteoblástica. 

No estudo de Mc Knight et al (15), também não foi encontrada 

correlação entre atividade fisica e perda óssea, porém Greendale et al (6) e Krall 
et al (14) sugerem um efeito protetor do exercício sobre a densidade mineral 
óssea do quadril. 

Nas tabelas V e VI, de um total de 20 mulheres fumantes, as médias de 
perda de massa óssea na coluna e no fêmur foram, respectivamente, 9,20% 
(Z= -0.93) e 17,65% (Z= -1.24), enquanto em 107 não-fumantes, as perdas 

foram de 12,27% (Z= -1.24) na coluna e 18,71% no fêmur (Z= -1.31). Desta 

forma, não encontramos associação entre tabagismo e osteoporose (p>0,05), 

concordando com os estudos de McKnight et al (15), Hemenway et al (10) e 

Ryan et al (22).

18
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A literatura mundial, porém, sugere esta associação (l,2,4,5,7,20). Há 
diversas suposições: fumantes do sexo feminino são mais magras do que as 
não-fumantes, mulheres que fumam apresentam concentrações séricas mais 

baixas de estrogênios endógenos e apresentam mÇ_no11a_usa_mais,,pgrecoce do que 

as mulheres que não fumam (1,7). \ c” 

fi Como mostra as tabelas VII e VIH, dos 23 casos com história familiar 
positiva, houve médias de perda de massa óssea de 11,04% (Z= -1. 10) na coluna 
e 18,65% no fêmur (Z= -1.31), enquanto os 104 casos sem história familiar 
tiveram perdas de 11,95% (Z= -1.22) e 18,52% (Z= -1.30). Portanto, não houve 
associação da influência genética com a osteoporose (p>0,05), concordando com 
o estudo de Ryan et al (22) . 

No entanto, a literatura sugere o contrário ( 4,5,l2,13). Kelly (12), em 
um recente estudo, sugeriu que influências genéticas estariam implicadas na 
regulação da massa óssea, tais como: gene receptor de Vitamina D, genes pró- 

colágenos, gene receptor de estrogênio e outros. 

Observa-se na tabela IX,que nos 50 casos de obesidade, tivemos uma 
média de perda de massa óssea de 9,50% (Z= -0,95), enquanto as 77 mulheres 
não-obesas tiveram uma perda de 13,27% (Z= -1.35), não mostrando correlação 
entre osteopenia e índice de massa corpórea na coluna (p>0.05). Já no fêmur, 

como mostra a tabela X, a perda nas mulheres obesas foi de 14,70% (Z= -1.03) 

e nas não-obesas 21,04% (Z= -1.48), mostrando que as obesas têm menor perda 
de massa óssea no fêmur (p<0,03). Sugere-se que o excesso de peso sobre o 

quadril seja um estímulo para a formação óssea (l,7,15,l7). Também possuem, 
as obesas, maior quantidade de estrogênio, ou seja, um fator de proteção para a 

osteoporose (1,7,15,17). _¬ \ 
ML LX `*'lf\,` '/\/\l/\i/vi \¡ 
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Por outro lado, Nelson et al (16) e Broulik et al (2), ao analisarem 
tanto pacientes saudáveis como osteoporóticas, não encontraram nas pacientes 

com osteoporose um índice de massa corpórea significativamente menor , 

levando-os a sugerir que a obesidade não seja um fator de proteção para o 

desenvolvimento de osteoporose. WW if/



5. CONCLUSÃO 

- Existe uma grande correlação entre tempo de menopausa e perda de 
massa óssea, evando a crer que o uso de terapia de reposição hormonal, 
a 

/lí 
n I 1 n I u o à' impedindo o decrescimo dos esteroides sexuais endogenos, diminua a aceleraçao 

óa perda de massa óssea. JY\/OJ Lè//Í~Ú¿¿'¿¿; «U3 ~,›"--Ã; 

- Não encontramos associação entre história familiar, tabagismo e 

atividade fisica com perda de massa óssea. 

- As mulheres obesas têm menor perda de massa óssea no colo do 
fêmur em comparação com as não-obesas. 

- Não encontramos con~e1ação entre massa corporal e perda de massa 
óssea na coluna.
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7. PROTOCOLO 

1. Idade: 

2. Peso: 

3. Altura:___ w/W ZL 
4. Menopausa: 

( )sim ( )não 

5. Menopausa 2 

( )natural ( ) cirúrgica 

6. Tempo de pós-menopausa: 

7. Atividade física: 

( ) alta ( )moderada ( ) sedentária 

8. Tabagismo: 

( ) Sim i( )I1ã0 

9. História familiar de osteoporose: 

()sim( )não 

10. Usa algum medicamento:



( )sim ( )não Qual(is)? 

11. Já usou algum medicamento por tempo prolongado? 

( ) sim ( ) não Qual(is)? 

12. Tem alguma doença? 

( ) sim ( ) não Qua1(is)'?
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