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RESUMO
Objetivos: verificar a freqüência de desmineralização óssea em mulheres
na pós-menopausa, a divergência entre os sítios periféricos e axiais e a
influência do envelhecimento e hipoestrogenismo.
Métodos: 189 mulheres, entre 50 e 65 anos, saudáveis e na pósmenopausa, usuárias do HGeE, após assinarem o TCLE, foram classificadas
como tendo osteopenia e osteoporose, pelo TS da OMS, em rádio distal
(RD) e ultradistal (RUD), coluna lombar (CL) e colo femoral (CF).
Resultados: as freqüências de osteopenia e osteoporose foram 41% e 13%
no RD, 34% e 19% no RUD, 44% e 33% na CL e 52% e 6% no CF,
respectivamente, havendo discrepância entre sítios periféricos e axiais, e
entre CL e CF. Apenas houve diferença estatística na prevalência da
osteoporose na CL (p = 0,000), que se elevou significantemente com a
idade e o tempo de menopausa.
Conclusões: o processo de desmineralização óssea acometeu mais da
metade das mulheres do estudo, sendo que a osteopenia esteve
difusamente presente nos quatro sítios ósseos, enquanto a osteoporose foi
especialmente prevalente na CL, instalando-se logo a partir da menopausa
e tendendo a se elevar com o avançar da idade e sob efeito do
hipoestrogenismo, elevando o risco de fraturas ao longo da vida.
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osteoporose é a doença óssea
metabólica
mais
comum,
caracterizada pela diminuição da
massa óssea e deterioração da microarquitetura óssea, levando a maior
fragilidade óssea e conseqüente aumento do risco
de fratura, por trauma de baixo impacto1.
Além de ser uma patologia
progressiva e silenciosa, a principal expressão
clínica são as fraturas ósseas, que per si
suscetibilizam o aparecimento de outras. As mais
comuns são as vertebrais e as do punho, que
ocorrem nos primeiros dez anos após a
menopausa e as mais graves as do quadril, por
relacionarem-se ao aumento das taxas de morbimortalidade e a diminuição do nível de qualidade
de vida e onerarem substancialmente os gastos
com a assistência à saúde pública e privada2.
Por conta disso, a Organização
Mundial de Saúde (OMS) considera a osteoporose
como uma das patologias mais graves da saúde
pública, e a tendência futura é um impacto sócioeconômico cada vez maior, devido à expectativa
de vida crescente, especialmente no contingente
feminino e idoso, estimando-se que atualmente
atinja cerca de 200 milhões de mulheres e que,
por volta de 2050, haja um aumento nos índices
de fratura de quadril de 1,7 milhões para quase
6,2 milhões3.
Portanto, ações de saúde, no intuito de
aumentar o pico de massa óssea do público
infanto-juvenil, pesquisar fatores de risco
moduláveis em mulheres na pré-menopausa,
reconhecer a instalação e intervir precoce e
adequadamente no processo de desmineralização
óssea,
a
partir
da
menopausa,
são
financeiramente mais aconselháveis que o ônus do
tratamento das fraturas por fragilidade óssea.
De fato, o diagnóstico clínico da
osteoporose não é desejável e, apesar de estudos
prospectivos comprovarem que a idade, o sexo, o
índice
de
massa
corpórea
(IMC),
o
hipoestrogenismo, além dos antecedentes de
fratura,
principalmente
se
agrupados,
correlacionam-se diretamente com a diminuição
da resistência óssea4, a baixa densidade mineral
óssea (DMO) em antebraço, vértebras ou quadril,

A

ainda é o melhor preditor do risco para fraturas
osteoporóticas em qualquer sítio esquelético, seja
axial ou periférico5.
Desde 1994, a OMS admite que, a
densitometria óssea por dupla emissão de Raios-X
(DXA) é o método mais preciso e acurado para
estabelecer o nível de desmineralização óssea,
estratificar o risco de fratura e monitorizar
mudanças na massa óssea, particularmente no
próprio sítio avaliado, através do T-Score (TS), que
foi baseado na diferença entre as médias das DMOs
de uma população de mulheres brancas
americanas, na pós-menopausa e das DMOs de
mulheres brancas americanas saudáveis, no pico de
massa óssea, dividida pelo desvio padrão (DP) da
primeira6.
A despeito do valor diagnóstico do método, o
elevado custo da densitometria óssea em sítios de
maior relevância clínica, como a coluna lombar e o
colo femoral, inviabiliza o rastreamento de baixa
massa óssea em mulheres julgadas como de baixo
risco para osteoporose e fratura – mulheres com
idade abaixo de 65 anos e sem outro fator de risco,
excetuando-se a menopausa, particularmente na
saúde pública7.
Considerando que, estudos de prevalência
são imprescindíveis para expor a magnitude de um
problema dentro de um contexto de risco
populacional e, que seus resultados subsidiam o
planejamento e a aplicação de medidas
preventivo-terapêuticas,
achou-se
relevante
pesquisar a freqüência de desmineralização óssea
em mulheres saudáveis e na pós-menopausa,
averiguando se houve divergência entre os sítios
analisados e influência do envelhecimento e do
hipoestrogenismo.
Metodologia
População do estudo
No período compreendido entre julho de
2005 e dezembro de 2006, 240 mulheres entre 5065 anos, que procuraram espontaneamente o
Hospital Geral do Exército (Fortaleza-CE) e que
estavam na menopausa a pelo menos um ano,
aceitaram fazer parte dessa pesquisa, após
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Tabela 1 – Distribuição etária e características
clínicas, antropométricas e densitométricas de 189
mulheres saudáveis na pós-menopausa, atendidas
no HGeF, de julho de 2005 a dezembro de 2006.
Tipos de dados

Média e desviopadrão

Mínimo

Máximo

Idade (anos)
Idade da menopausa
(anos)
Tempo de menopausa
(anos)
Peso (quilogramas)
Altura (metro)
IMC (kg/m2)
DMO em Rádio distal
(g/cm2)
DMO em Rádio
ultradistal (g/cm2)
DMO em Coluna
lombar (g/cm2)
DMO em Colo femoral
(g/cm2)
TS em Rádio distal
(DP)
TS em Rádio
ultradistal (DP)
TS em Coluna lombar
(DP)
TS em Colo femoral
(DP)

58,1 ± 4,7
48 ± 4,4

50
34

65
56

10 ± 6

1

31

62,7 ± 9,7
1,55 ± 0,05
26,1 ± 3,8
0,429 ± 0,07

42
1,43
19,05
0,24

89
1,71
34,9
0,61

0,327 ± 0,07

0,21

0,52

0,973 ± 0,17

0,59

1,61

0,870 ± 0,14

0,43

1,39

-1,1 ± 1,2

-4,3

2,0

-1,0 ± 1,4

-3,5

3,2

-1,8 ± 1,4

-5,1

3,4

-1,0 ± 1,1

-4,6

1,7

vitamina
D;
apresentarem
co-morbidades
osteopenizantes, como Artrite Reumatóide,
Hiperparatireoidismo, Hipotireoidismo, etc; e,
foram encaminhadas para a realização da
densitometria óssea em sítios periféricos – rádio
distal (RD) e ultradistal (RUD), e axiais – coluna
lombar (CL) e colo femoral (CF), desde que não
houvesse impedimentos.

assinarem o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.

Medidas de DMO periférica e axial
O DPX-IQ (DXA da Lunar Corporation,
Madison, Wisconsin, EUA) e o DTX-200 (DXA da
Osteometer MediTech, Rodovre, Denmark) foram
os equipamentos utilizados para quantificar as
DMOs da CL (L1-L4) e do CF dominante, e em RD e
RUD não-dominantes, respectivamente, que foram
expressas em g/cm2 e classificadas segundo os
critérios diagnósticos da OMS, como: TS entre ≤ 1,0 a -2,5 DP – osteopenia e ≤ -2,5 DP – osteoporose
densitométrica.
O erro de precisão in vivo desses aparelhos,
determinado pelo coeficiente de variação
percentual (%CV) era de 1,0% para CL, de 1,7% para
o CF, de 1,3% para o RD e 1,9% para o RUD, e além
de respeitarem as normas do programa de
qualidade da Sociedade Brasileira de Densitometria
Clínica, eram calibrados diariamente com phantom
próprio e foram manipulados por pessoal técnico
habilitado.

Dessas, apenas 189 eram elegíveis, por não
possuírem Índice de Massa Corporal (IMC) abaixo
de 19 kg/m2 ou acima de 35 kg/m2; usarem
fármacos que interferissem com o metabolismo
ósseo, com exceção da reposição de cálcio e

Análise estatística
A análise descritiva das variáveis – idade,
distribuída em três faixas etárias (50 a 55 anos, 56
a 60 anos e 61 a 65 anos); idade da menopausa e
tempo decorrido desde a menopausa até a entrada

DMO: Densidade mineral óssea; TS: T-Score; DP: desvio padrão

Tabela 2 – Prevalência de osteopenia (TS ≤ -1,0DP a -2,5DP), osteoporose (TS ≤ -2,5DP) e desmineralização
óssea (TS ≤ -1,0DP) em sítios periféricos e axiais em 189 mulheres saudáveis na pós-menopausa, atendidas no
HGeF, de julho de 2005 a dezembro de 2006.
Sítios Rádio distal

Rádio ultradistal

Coluna lombar

Colo femoral

DMO

N

%

N

%

N

%

N

%

TS ≤ -1,0DP

78

41

64

34

84

44

99

52

TS ≤ -2,5DP

24

13

36

19

63

33

12

6

TS ≤ -1,0DP

102

54

100

53

147

78

111

59

a -2,5DP
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no estudo, subdividido em três grupos (entre 1 a 5
anos, 6 a 10 anos e acima de 11 anos); peso,
altura e IMC; e das medidas de DMO e TS do RD,
RUD, CL e CF foi dada através do cálculo da
média e do desvio padrão e apresentada em
forma de tabelas de distribuição de freqüências.
A proporção de pacientes com osteopenia
e osteoporose nos quatro sítios analisados foi
calculada, tanto na amostra geral quanto nos
estratos das faixas etárias e do tempo de
menopausa e, a fim de comparar as freqüências
observadas com aquelas esperadas, dentro de
cada estrato e de cada nível de desmineralização
óssea, construiu-se tabelas de contingência e se
utilizou os testes do qui-quadrado e de McNemar.
Os programas estatísticos utilizados foram
o Microsoft Office Excel (Windows XP, 2000) e o
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS,
versão 13), para digitação do banco de dados e
aplicação dos testes estatísticos. O nível de
significância foi estipulado como p ≤ 0,05.
Aspectos éticos
Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa do Complexo Hospitalar da
Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza-CE,
em março de 2005.
Resultados
Na amostra escolhida, a média da idade
biológica foi de 58 ± 4,7 anos, a da idade da
menopausa foi de 48 ± 4,4 anos e a do tempo
decorrido desde a instalação da menopausa até a
entrada no estudo foi de 10 ± 6 anos. Em relação
ao peso, à altura e ao IMC das pacientes, suas

médias foram de 63 ± 9,7 kg, 1,55 ± 0,05 m e 26,1
± 3,8 kg/m2, respectivamente, como informa a
Tabela 1.
Na Tabela 1, ainda se encontram as médias
da DMO (e do TS) do RD e RUD, que foram de 0,429
± 0,07 g/cm2 (e de -1,1 ± 1,2 DP) e de 0,327 ± 0,07
g/cm2 (e de -1,0 ± 1,4 DP), respectivamente.
Enquanto que, as médias da DMO (e do TS)
calculadas foram de 0,973 ± 0,17 g/cm2.(e de -1,8
± 1,4 DP), na CL e de 0,870 ± 0,14 g/cm2 (e de -1,0
± 1,1 DP), no CF.
As freqüências de desmineralização óssea e
seus níveis, tanto nos sítios periféricos quanto nos
axiais, estão expostas na Tabela 2. Lá, observa-se
que a osteopenia ocorreu mais na CL e no CF, 44% e
52%, respectivamente, em relação ao RD (41%) e
RUD (34%), mas essa diferença não foi significante.
Enquanto
a
osteoporose
acometeu,
estatisticamente, mais a CL (33%, p = 0,000), que o
RD e RUD, 13% e 19%, respectivamente, e o CF (6%).
Além disso, evidencia-se que, em relação à
proporção de pacientes distribuídas entre os níveis
de desmineralização óssea, não houve discrepância
estatística nos sítios periféricos, como nos axiais (p
< 0,001), o RD divergiu significantemente da CL (p
= 0,042), e, o RUD do CF (p = 0,003).
Como demonstrado nas Tabelas 3 e 4,
quando se estratificou a amostra total, segundo o
avançar da idade: entre 50 e 55 anos, a osteopenia
aparentemente prevaleceu na CL (46%) e, nas
demais, no CF (48% e 65%). Porém, não houve
diferença estatística. E, quanto à prevalência de
osteoporose, significantemente, a CL foi o sítio que
apresentou as maiores taxas em todos os níveis,
variando de 25% a 38%.

Tabela 3 – Freqüência de osteopenia (TS ≤ -1,0 a -2,5 DP) em sítios periféricos e axiais, em 189 mulheres
saudáveis na pós-menopausa, atendidas no HGeF, de julho de 2005 a dezembro de 2006.

Total
Amostra
50-65a
189
Faixa etária
50-55a
63
56-60a
63
61-65a
63
Tempo de MP
1-5a
52
6-10a
48
> 11a
89

Sítios Rádio distal
N
(%)

Rádio ultradistal
N
(%)

Coluna lombar
N
(%)

Colo femoral
N

(%)

78

41,3

64

34,4

84

44,4

99

52,4

23
25
30

37
40
48

24
15
26

38
24
41

29
24
31

46
38
49

28
30
41

44
48
65

19
16
43

37
33
48

19
14
32

37
29
36

22
20
42

42
42
47

24
24
51

46
50
57
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Tabela 4 – Freqüência de osteoporose (TS ≤ -2,5 DP) em sítios periféricos e axiais, em 189 mulheres saudáveis na
pós-menopausa, atendidas no HGeF, de julho de 2005 a dezembro de 2006.

Total
Amostra
50-65a
189
Faixa etária
50-55a
63
56-60a
63
61-65a
63
Tempo de MP
1-5a
52
6-10a
48
> 11a
89

Sítios Rádio distal
N
(%)

Rádio ultradistal
N
(%)

Coluna lombar
N
(%)

Colo femoral
N

(%)

24

12,7

36

19,0

63

33,3

12

6,3

1
7
16

2
11
25

4
13
19

6
21
30

17
24
22

27
38
35

2
5
5

3
8
8

1
5
18

2
10
20

4
5
27

8
10
30

13
15
35

25
31
39

1
3
8

2
6
9

Novamente, as Tabelas 3 e 4 revelam que,
ao separar as pacientes, de acordo com o efeito
do
hipoestrogenismo,
a
proporção
de
osteopênicas, que se mostrava mais elevada no CF
(46%, 50% e 57%), na verdade, foi
estatisticamente semelhante em todos os sítios.
Enquanto a osteoporose, significativamente
comprometeu cada vez mais pessoas no RD (p <
0,001) e no RUD (p < 0,001), conforme o tempo da
menopausa, sendo que, realmente, de todos os
locais
investigados,
a
CL
foi
onde
proporcionalmente ocorreu o maior número de
pacientes, em todos os estratos (25%, 31% e 39%).
Discussão
Os dados obtidos com este estudo de
prevalência revelaram que, o processo de
desmineralização óssea em mulheres entre 50 e
65 anos, na pós-menopausa e sem outras
condições osteopenizantes, que freqüentavam o
HGeF em Fortaleza-CE, afetou mais da metade da
amostra, tanto em sítios periféricos quanto axiais.
Em conformação com os achados de
Torres, Marcelino, Bandeira et al, em Recife-PE,
que identificaram em 1.400 mulheres, acima de
50 anos, uma prevalência de 40% de osteoporose
densitométrica na coluna lombar e no colo
femoral, e os de Bandeira e Carvalho, que
verificaram em 627 mulheres pernambucanas na
pós-menopausa, que a ocorrência de osteoporose
foi aproximadamente 30% na CL e 20% no CF, o
presente estudo observou uma prevalência,
respectivamente, de osteopenia e osteoporose de
44% e 33%, na CL e de 52% e 6%, no CF8,9.

De fato, por intermédio da densitometria
óssea e segundo os critérios da OMS, estudos
brasileiros têm encontrado figuras expressivas de
desmineralização óssea, como o de Lanzilotti,
Trotte, Costa et al, que encontraram em 76
pacientes (46 a 85 anos) uma prevalência de 57%
de osteopenia e 43% de osteoporose axial,
correlacionando-se
principalmente
com
os
seguintes fatores de risco: ausência de TRH, nãoexposição ao sol, consumo inadequadamente alto
de bebidas alcoólicas, na juventude e baixo de
cálcio, inatividade física e história familiar de
osteoporose10.
Em Campinas, um estudo retrospectivo
estimou uma prevalência de osteopenia e
osteoporose em coluna lombar e colo femoral,
respectivamente, de 38% e 15% e de 33% e 4%, em
473 mulheres na pós-menopausa, que foi
determinada principalmente pelo envelhecimento,
menarca tardia, menopausa precoce e baixo IMC11.
Nessa mesma linha, outro estudo obteve
que, de 588 mulheres, entre 41 e 60 anos, na pósmenopausa, as obesas apresentaram menos
desmineralização óssea em coluna lombar e colo
femoral, mas esse dado foi sobrepujado pela idade
e pela deficiência estrogênica12.
Em uma pesquisa realizada em São Paulo,
das 999 pacientes estudadas, acima de 49 anos, a
osteoporose axial foi encontrada em 33% e os
seguintes determinantes de risco mais associados:
idade, duração do hipoestrogenismo e menarca
tardia13.
Frazão e Naveira encontraram em seis
estudos de base populacional e treze de grupos
específicos – todos transversais, uma variação nas
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taxas de prevalência de osteoporose de 0,4%
(principalmente mulheres na pré-menopausa) a
40% (indivíduos acima de 70 anos) na CL, e 8-16%
(mulheres ≥ 50 anos) no CF, e suscitaram como
hipóteses
explicativas:
as
características
demográficas e clínico-epidemiológicas das
populações estudadas, os sítios pesquisados, os
métodos diagnósticos escolhidos; e até o TS
determinado pela OMS para classificação do grau
de desmineralização óssea. Os autores defendem
mais pesquisas no Brasil, que apontem o impacto
da osteoporose e seu principal desfecho negativo
– a fratura óssea, seja em antebraço, vértebras ou
quadril, a fim de contextualizar as políticas
públicas preventivo-terapêuticas do SUS14.
Do ponto de vista técnico, este estudo foi
inovador à medida que, também quantificou a
freqüência de desmineralização óssea em sítios
periféricos, através do DXA de antebraço,
contabilizando 47% e 34% das mulheres com
osteopenia e 13% e 19% com osteoporose, em
rádio distal e ultradistal, respectivamente.
Eis e Lewiecki relataram que, o rádio distal
pode ser usado para estimar o diagnóstico de
osteoporose em sítios periféricos e axiais, rastrear
seletivamente indivíduos para a realização de DO
axial e, quando a mesma não for disponível,
identificar o risco de fratura e indicar
intervenção, mas que não devem monitorizar
mudanças na DMO. Contudo, alertam que este
método
deveria
ter
um
limiar
de
desmineralizacão óssea específico15.
Outros estudos científicos sobre a
prevalência de osteopenia e osteoporose em
antebraço de mulheres, a partir da menopausa e
abaixo de 65 anos, reportam uma variação de 25 a
43% e 1 a 14%, respectivamente, ratificando os
dados verificados nessa pesquisa16-19. Entretanto,
incomoda, a todos nós investigadores, a
discordância na quantidade de indivíduos com
osteoporose entre os sítios periféricos e axiais, e
até mesmo entre a CL e o CF.
Realmente, mesmo nos axiais, Zanette,
Stringari, Canani et al. encontraram que, 25% das
mulheres com diagnóstico de osteoporose na
coluna lombar foram classificadas como normal
no colo femoral, enquanto o contrário ocorreu em
cerca de 16% das pacientes. Este estudo engrossa
a idéia da divergência na proporção de indivíduos
diagnosticados como osteoporóticos de acordo

com o local estudado e os pesquisadores
aconselham que, para melhor julgamento do risco
de fratura, ambos os sítios ósseos devam ser
analisados20.
Faulkner, von Stetten e Miller sugerem que,
a discrepância entre os diversos sítios esqueléticos
possa
ser
atribuída
principalmente:
ao
metabolismo ósseo que imprime velocidades
diferentes na desmineralização, a exemplo do
trabeculado ósseo das vértebras, que sofre mais
aguda
e
severamente
os
efeitos
do
hipoestrogenismo;
a
peculiaridades
dos
determinantes do pico de massa óssea das diversas
etnias, alterando os valores de TS (OMS); às
diferentes tecnologias para medir a DMO, e até
mesmo entre os fabricantes dos mesmos aparelhos
e, finalmente, entre os locais escolhidos para
análise17.
Finalmente, a impressão de que a
freqüência dos casos de osteopenia elevava-se de
acordo com o avançar da idade e a duração do
hipoestrogenismo,
não
se
confirmou
estatisticamente em nenhum sítio. Contudo, estes
mesmos
determinantes
influenciaram
o
crescimento das taxas de osteoporose no RD e no
RUD.
Pelo fato da amostra ter sido oriunda de
uma população de base hospitalar, sugere a
possibilidade de vieses de auto-seleção e, pela
necessidade de avaliar a existência de baixa massa
óssea, em um grupo específico – mulheres, adultojovens, na pós-menopausa e saudáveis, findou-se
por aumentar a validade interna em detrimento da
generalização dos resultados. Além do que, estudos
transversais são indicados para quantificar os
agravos em dada população sob risco e em
determinado período de tempo, no máximo
comparando freqüências entre subgrupos e
gerando hipóteses causais, que serão comprovadas
posteriormente através de estudos longitudinais.
Então, baseado nas evidências científicas
acima e nas informações adquiridas com o presente
estudo, pode-se constatar que, especificamente
nesta amostra, o processo de desmineralização
óssea foi deveras freqüente, sendo que a
osteopenia difusamente presente nos quatro sítios
ósseos, pode ter sido devida a um pico de massa
óssea inadequado, enquanto a osteoporose,
especialmente prevalente e precoce na CL, pode
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ainda ter sido influenciada pelo envelhecimento e
pelo hipoestrogenismo.
Logo, a busca por métodos de
rastreamento viáveis economicamente, que
possam medir o grau de desmineralização óssea, a
nível populacional, a partir da menopausa, a fim
de orientar a intervenção da osteoporose e
prevenir o risco de fraturas osteoporóticas ao
longo da vida, impõem-se.
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Abstract
Aims: to evaluate the frequency of low bone mass on postmenopausal women, the divergence between the axial and
peripheral sites and the influence of aging and hypoestrogenism.
Methods: 189 women between 50 and 65 years old, healthy and in post-menopause, customers of the HGeE, after signing the
TCLE, were classified as having osteopenia and osteoporosis, by the WHO’s TS, in distal radio (DR) and ultradistal (UDR),
lumbar spine (LS) and femoral neck (FN).
Results: the frequencies of osteopenia and osteoporosis were 41% and 13% in DR, 34% and 19% in the UDR, 44% and 33% in the
LS in 52% and 6% in the FN, respectively, with discrepancy between axial and peripheral sites, and between LS and FN. There
was statistical difference only in the prevalence of osteoporosis in CL (p = 0000), which increased significantly with age and
menopausal time.
Conclusions: the process of bone demineralization affecting more than half of women in the study, with osteopenia was
diffusely present in the four sites bone, while osteoporosis has been especially prevalent in the LS, setting up early since the
menopause and tending to with ageing and under effect of hypoestrogenism, increasing the lifetime fracture risk.
Key-words: Osteoporosis. Menopause. Bone densitometry.
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