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Resumo O envelhecimento do esqueleto está associado a fatores intrínsecos e 

extrínsecos. Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados e os artigos considerados de interesse foram aqueles 

publicados nos últimos 10 anos. O objetivo deste estudo é compreender a natureza das alterações morfológicas 

do osso e sua distribuição na massa óssea que determinam os fatores de risco e as características clínicas da 

osteoporose, procurando identificar em que circunstância a remodelação não consegue acompanhar a velocidade 

da reabsorção, deixando o osso frágil. As características da massa óssea são geneticamente programadas. Cabe 

ao profissional de saúde considerar o risco individualizado identificando em que momento a destruição supera a 

reconstrução, e quais fatores intrínsecos e extrínsecos modificam o esqueleto. O entendimento da fisiopatologia 

da osteoporose é matéria ímpar para a boa condução da doença do ponto de vista do profissional da saúde e da 

família, que necessita de envolvimento relevante e profundo.

Abstract The skeletal aging is associated with intrinsic and extrinsic factors. A survey 

was conducted on the basis of data and articles of interest were those published in the last 10 years. The objective 

of this study is to understand the nature of the morphological changes of the bone and its distribution in bone 

mass that determine the risk factors and clinical features of osteoporosis, trying to identify the circumstances in 

which remodeling cannot keep up the speed of resorption, leaving the bone fragile. The characteristics of bone 

mass is genetically programmed. The health professional must consider the individual risk and identify at what 

time the destruction overcomes reconstruction, as well as intrinsic and extrinsic factors that modify the skeleton. 

The understanding of the pathophysiology of osteoporosis is important for the proper disease conduct from the 

health professional’s point of view and the family, which needs deep and relevant involvement.
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Introdução

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define osteoporose 

como uma doença esquelética sistêmica com diminuição da massa 

óssea e deterioração microarquitetural do tecido ósseo, tendo 

como consequência a fragilidade óssea e risco de fratura1 (C).

Estima‑se que no Brasil cerca de 35% das mulheres com 

mais de 45 anos são afetadas pela osteoporose2 (B).

O envelhecimento do esqueleto está associado a fatores 

intrínsecos como genética, alterações hormonais, níveis de es‑

tresse oxidativo, encurtamento dos telômeros, bem como fatores 

extrínsecos como estilo de vida e nutrição3 (C). 

Descobertas da epigenética esclarecem os processos em nível 

molecular, identificando a adaptação da expressão do gene desde 

o início da vida e durante o seu desenvolvimento, que asseguram 

a redução do risco de osteoporose nas gerações futuras4 (C).

Se os fatores ambientais no útero e na primeira infância po‑

dem modificar o padrão do esqueleto e influenciar a osteoporose, 

deve‑se identificar alvos terapêuticos dentro da microestrutura 

do osso buscando compreender a patogênese da osteoporose5 (C).

De acordo com Hiligsmann et al.6 (C), 40% das mulheres 

e 13% dos homens correm risco de fratura de quadril, coluna 

e antebraço, e o impacto econômico é grande, pois em 2010 os 

6 maiores países da Europa gastaram 31 bilhões de euros em 

fraturas osteoporóticas com tendência a aumentar no futuro de‑

vido às mudanças demográficas e aumento da esperança de vida.

O objetivo deste estudo é compilar textos da literatura a 

fim de compreender os mecanismos, as causas e efeitos no apa‑

recimento de alterações morfológicas do osso, que determinam 

os fatores de risco e as características clínicas da osteoporose.

Metodologia

Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados PubMed, MEDLINE, 

BVS/LILACS com os seguintes descritores: osteoporose, epidemiologia 

e fisiopatologia. Foram selecionados 80 artigos e destes, após leitura 

minuciosa, foram considerados 25 artigos publicados nos últimos 

10 anos e que envolviam estudos comparativos, estudos de avaliação, 

meta‑análises, estudos multicêntricos, revisões sistemáticas e revisões, 

escritos nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola. 

Resultados

Formação e manutenção óssea

O osso é composto por uma parte inorgânica e outra orgânica, 

sendo que a matriz orgânica é composta por fibrilas e uma varie‑

dade de proteínas não fibrilares. A associação da parte inorgânica 

com a parte orgânica é responsável pela dureza e resistência do 

tecido ósseo. A parte orgânica é formada por fibras colágenas 

que representam 95% de toda a matriz, sendo responsável pela 

capacidade plástica do osso. A fração inorgânica representa 50% 

do peso da matriz óssea e é composta principalmente por íons de 

fosfato e cálcio, considerada por Srogra e Vashishth7 (C) o fator 

mais importante que influencia as propriedades mecânicas do 

osso, uma vez que proporciona rigidez e resistência. 

Em constante metabolismo, o tecido ósseo é constituído por 

células (osteócitos, osteoblastos e osteoclastos), fibras colágenas e 

substância fundamental. O processo de destruição e remodelação 

óssea é garantido pelo equilíbrio entre a atividades dessas células.

Os osteócitos são células derivadas do osteoblasto que, uma 

vez terminado o seu trabalho de síntese, se recobrem de um 

conteúdo mineral e se situam em cavidades (lacunas), envolvidas 

nas funções de manutenção óssea. Foram apontados por Braun e 

Schett8 (C) como uma importante fonte de rank/rankl (receptor 

ativador do fator nuclear kappa B/ligante do receptor do fator 

nuclear kappa B) que regula o nascimento e a maturação de 

osteoclastos (destruição, reabsorção e remodelação óssea) e a 

interleucina 33 como citocina anti‑osteolastogênica e a inter‑

leucina 34 e 17 como citocinas pró‑osteoclastogênica.

Os osteoblastos oriundos de uma célula mesenquimal indi‑

ferenciada têm como função básica a formação do tecido ósseo. 

Os osteoclastos são células originárias do tecido hematopoiético 

e sua função básica é a de reabsorção óssea. Para que haja a inte‑

gridade do tecido ósseo é necessário um equilíbrio dessa atividade 

dinâmica, no entanto Ruiz‑Gaspà et al.9 (C) concluíram que, 

contrariamente à osteoporose em mulheres, em que a perda da 

densidade mineral óssea (DMO) é predominantemente devido 

a um aumento da reabsorção, a baixa densidade mineral óssea 

em pacientes com osteoporose indiopática masculina parece ser 

devido a um defeito na função osteoblástica.

A manutenção dos níveis normais de cálcio sanguíneo depende 

da ação do paratormônio, que provoca a mobilização do cálcio 

através de uma reabsorção óssea, enquanto que a calcitonina age 

suprimindo a mobilização do cálcio do osso. O hormônio folículo 

estimulante (FHS) e a ocitocina estimulam a gênese de osteoclastos, 

que são responsáveis pela remodelação óssea, porém outros fatores 

reguladores determinam o equilíbrio entre a formação óssea e 

absorção, tais como: vitamina D, que aumenta a quantidade de 

cálcio no sangue; o hormônio da paratireoide e a calcitonina, que 

são reguladores hormonais do equilíbrio de cálcio; o estresse local, 

que estimula a formação e a remodelação óssea; o aporte sanguí‑

neo, que estimula a osteogênese; e os fatores nutricionais, como 

a suplementação de cálcio, vitamina D, vitamina K, proteínas, 
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frutas, legumes e verduras10 (C). A proteína da carne mostrou 

efeito benéfico em índice de rigidez e índice de massa corporal 

livre de gordura em homens coreanos rurais11 (B).

As características da massa óssea são geneticamente progra‑

madas, começam muito antes do nascimento e são compostas 

por células básicas como osteoblastos, osteócitos e oesteoclastos. 

Porém, existe uma diferença de gênero na questão da heredi‑

tariedade, pois em meninos se manifesta antes da puberdade e 

após a menarca nas meninas12 (C).

Ao determinar a composição corporal em mulheres brasilei‑

ras, Sousa et al.13 (C) relataram que a massa magra de mulheres 

brasileiras é menor em comparação com as americanas, e que 

para garantir o envelhecimento saudável será necessária a ma‑

nutenção da massa magra corporal a partir dos 40 anos. O peso 

corporal tem um papel importante na densidade mineral óssea. 

A obesidade central é um importante problema de saúde glo‑

bal, mas existem controvérsias na osteoporose, que podem ser 

inversamente associadas em mulheres idosas.  

Quando a velocidade de reabsorção do osso é maior do que a 

velocidade de formação, resultando em massa total reduzida, ocorre 

a osteoporose, cujos fatores de risco são determinados pela OMS: 

idade avançada, menor índice de massa corporal e de densidade 

mineral óssea e história pregressa de fraturas. Com a osteoporose 

os ossos se tornam cada vez mais porosos, quebradiços e frágeis e 

fraturam com facilidade; com o aumento da expectativa de vida há 

um aumento da prevalência de osteoporose em idosos, resultando 

na redução da qualidade de vida e aumento da mortalidade, sendo 

que 1 a cada 2 mulheres e 1 a cada 3 homens acima de 60 anos 

serão atingidos por fraturas osteoporóticas14 (C).

Fatores genéticos

Uma investigação na Austrália, sobre a influência do poli‑

formismo dentro do polipeptídio citocromo P450, da família 

19 e subfamília A (gene CYP19A1) na fratura de quadril e a 

taxa da área de densidade mineral óssea (ABMD) em mulhe‑

res na pós‑menopausa confirmou a variação dentro do gene e 

significativa associação, referentes a cinco poliformismos de 

nucleotídeo único (SNPs) situados no terço central do gene, 

local que contém uma região reguladora15 (C).

Avaliar a presença de alterações genéticas nos genes envolvidos 

no metabolismo ósseo e sua correlação com a osteoporose tem sido 

o objetivo de vários estudos. O receptor da vitamina D (VDR) de‑

sempenha um papel central no metabolismo ósseo e predisposição 

à osteoporose. Para investigação das interações do genótipo DBP 

(proteína de ligação a vitamina D) e receptor VDR (receptor da 

vitamina D) na ingestão de cálcio em relação ao risco de fraturas, 

foram genotipados 6.181 idosos caucasianos e foi identificado que 

o risco aparece quando combinados com síndromes genéticas e 

ambientais, sugerindo que essa associação de fatores pode afetar a 

remodelação óssea, aumentando o risco de fratura16 (C). 

Diferentes características nos portadores de alterações na pre‑

disposição à osteoporose surgem de pequenas alterações genéticas 

alteradas pelas proteínas que os genes codificam; e mesmo que 

os estudos genéticos apresentem limitações no entendimento 

dessa patogênese, os mesmos apontam para uma melhora nas 

ações de prevenção, intervenção e tratamento17 (B).

Reativar genes silenciados ou desativar genes específicos en‑

volvidos em farmacodinâmica e farmacocinética são perspectivas 

futuras no campo da farmacocinética da osteoporose. Associação 

de estudos genômicos com sistemas genéticos está possibilitando 

desenvolver listas de genes que influenciam a densidade mineral 

óssea através de técnicas para o mapeamento de locos controla‑

dores da expressão gênica, modelagem multivariada e rede de 

reconstrução comuns de susceptibilidade a doenças em populações 

humanas específicas, servindo como candidatos funcionais para 

estudos moleculares detalhados ou como alvos terapêuticos18 (B).

Prevalência e fatores de risco

Devido à melhoria da qualidade de vida, da expectativa 

de vida e ao desenvolvimento dos cuidados de saúde social, a 

incidência e prevalência de osteoporose têm sido investigadas 

em todo o mundo.  

Para avaliar a prevalência de fraturas vertebrais e calcificações 

vasculares foi realizado um estudo multicêntrico, transversal e 

observacional em 387 pacientes em hemodiálise, em um grupo 

controle de 51 indivíduos com osteoporose, que demostrou 

que as fraturas vertebrais estão associadas com as calcificações 

vasculares, potencializadas devido a baixos níveis da proteína 

oestocalcina e vitamina D19 (B).

No Brasil existem poucos estudos para investigar a prevalência 

de fraturas e fatores de risco relacionados devido à miscigenação da 

população brasileira que limita os estudos epidemiológicos20 (B). 

Um estudo realizado por Lopes et al.21 (B), baseado em dados 

do Estudo de Saúde e Envelhecimento de São Paulo (SPAH) em 

1.007 idosos, sendo 600 mulheres e 407 homens, a prevalência de 

osteoporose foi de 13,2%, e os principais locais de fratura foram 

antebraço, úmero e fêmur, sendo o sexo feminino, o tabagismo, 

e a baixa densidade mineral óssea os principais fatores de risco.

Pacientes com lupús eritematoso sistémico, mesmo com a 

função renal normal e elevada exposição a luz solar, possuem 

na coluna vertebral uma densidade mineral óssea abaixo da 

esperada para a idade20 (B).

Os antígenos virais, associados aos efeitos da terapia antirretro‑

virais combinam‑se para alterar a formação e função de sinalização 
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Leituras suplementares

dos osteoblastos e osteoclastos, tornando o indivíduo infectado 

pelo HIV, mais propensos a desenvolver osteoporose22 (A). 

A melhora na triagem de osteoporose deve ser um futuro 

esforço para uma maior compreensão de onde concentrar as 

intervenções orientadas, para identificar os pacientes em alto 

risco de osteoporose e fraturas23 (B). 

Prevenção

De acordo com OMS, a melhor forma de lidar com a 

osteoporose é através da prevenção desde o nascimento e ao 

longo da vida. Quanto mais precocemente se optar por um 

estilo de vida saudável, maiores serão os ganhos em densidade 

mineral óssea. A nutrição reduz o risco de osteoporose e uma 

dieta baseada na ingestão de cálcio, vitamina D e proteína 

possui um efeito benéfico na aquisição de massa óssea, desde 

que monitoradas, pois podem ter efeitos adversos. Em estudos 

randomizados24,25  (A) com mulheres pós‑menopáusicas que 

fizeram uso de vitamina D e produtos lácteos enriquecidos com 
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cálcio e com aumento na ingestão de proteínas não ocorreu 

perda da densidade mineral óssea. 

Considerações finais

Buscando novos métodos para diagnosticar, prevenir e tratar 

a osteoporose, que é um grande problema de saúde pública, surge a 

necessidade de compreender esse desequilíbrio, buscando identificar 

em que circunstância a remodelação não consegue acompanhar a 

velocidade da reabsorção, deixando o osso frágil. As características 

da massa óssea são geneticamente programadas, sendo de funda‑

mental importância considerar o risco individualizado, procurando 

identificar em que momento a destruição supera a reconstrução, 

e quais fatores intrínsecos e extrínsecos modificam o esqueleto.

O entendimento da fisiopatologia da osteoporose é matéria 

ímpar para a boa condução da doença do ponto de vista do pro‑

fissional da saúde e da família, que necessita de envolvimento 

relevante e profundo.


