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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A osteoporose é caracte-
rizada por deteriorização microarquitetural do tecido ósseo; 
considerando o aumento da expectativa de vida, tornou-se um 
grande desafio para a saúde pública, causando um alto impacto 
socioeconômico no mundo. O objetivo deste estudo foi traçar 
o perfil epidemiológico das pacientes menopausadas que rea-
lizaram seus exames de densitometria óssea (DO) em hospital 
geral de Teresina, PI, no período de novembro de 2008 a maio 
de 2009, além de calcular a prevalência de osteoporose e sua 
associação com os fatores de risco pesquisados.
MÉTODO: Foi aplicado um questionário por pessoa treina-
da, antes da realização do exame, que contemplava os seguintes 
dados: sócio-demográficos, antropométricos, reprodutivos e re-
lativos aos hábitos de vida. A osteoporose foi definida como di-
minuição da massa óssea de pelo menos 2.5 desvios-padrão, em 
relação à média de massa óssea do adulto jovem (escore – T).
RESULTADOS: A prevalência de osteoporose foi de 31,29%. 
Mulheres com idade entre 56 e 65 anos tiveram 2,4 vezes mais 
probabilidade de terem a doença. Sobrepeso e a obesidade 
mostraram-se como fatores protetores. Quanto às variáveis re-
produtivas, o tempo de amenorreia mostrou associação com o 
desfecho na análise univariada, entretanto, perdeu significância 
na análise multivariada. Quanto aos fatores comportamentais, 
o álcool mostrou-se como fator protetor na análise univariada, 
mas perdeu significância na análise multivariada.
CONCLUSÃO: A osteoporose foi mais prevalente em faixa 
etária maior, na cor branca, nas mulheres com baixo índice de 
massa corporal (IMC) e naquelas com maior duração da ame-
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norreia. As variáveis reprodutivas e antropométricas foram mais 
significativas que os fatores comportamentais. Idade avançada, 
baixo IMC e raça branca foram fatores de risco associados à 
osteoporose.
Descritores: Mulheres, Osteoporose, Pós-menopausa.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Osteoporosis is cha-
racterized by microarchitectural deterioration of bone tissue; 
considering increase in life expectancy, osteoporosis has become 
a great challenge to public health, causing a high socio-econo-
mic impact worldwide. The purpose of this work was to deli-
neate the epidemiological profile of post-menopausal patients 
who underwent bone densitometry examination in a general 
hospital in Teresina, Piaui, Brazil, from November 2008 to May 
2009, calculate the prevalence of Osteoporosis and its associa-
tion with risk factors studied.
METHOD: A questionnaire was applied by a trained profes-
sional, including socio-demographic, anthropometric and re-
productive data as well as those related to habits of life. Osteo-
porosis was defined as a reduction in bone mass for at least 2.5 
standard deviations in relation to the average young adult bone 
mass (T-score).
RESULTS: Osteoporosis prevalence was 31%. Women aging 
between 56 and 65 years old were 2.4 times more likely to have 
the disease. Overweight and obesity were seen as protective fac-
tors. As for reproductive variables, duration of amenorrhea was 
associated with outcome in univariate analysis; however, lost 
significance in multivariate analysis. With regard to behavioral 
factors, alcohol proved to be a protective factor in univariate 
analysis, but lost significance in multivariate analysis.
CONCLUSION: Osteoporosis was prevalent in older age 
groups, Caucasians and in women with lower body mass index 
(BMI) and in those with longer amenorrhea. Reproductive and 
anthropometric variables were more significant than behavioral 
factors. Older age, lower BMI and Caucasian race were risk fac-
tors associated with Osteoporosis.
Keywords: Osteoporosis, Postmenopause, Women. 

INTRODUÇÃO

A osteoporose é conceituada como uma doença caracterizada 
por deteriorização microarquitetural do tecido ósseo, com re-
dução da massa óssea em níveis insuficientes para a função de 
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sustentação, tendo como consequência elevado risco de fratu-
ra1. Cerca de 50% das pacientes com fratura do quadril perdem 
a habilidade para viver independentemente e até 20% morrem 
em seis meses2.
Existem vários fatores considerados de risco para osteoporose: 
sexo feminino, etnia branca ou asiática, história familiar, meno-
pausa precoce, função ovariana reduzida antes da menopausa 
(amenorreia da atleta, hiperprolactinemia, anorexia nervosa, 
etc.), inadequações dietéticas (alto consumo de cafeína, baixa 
ingestão de cálcio), estilo de vida inadequado (sedentarismo, 
abuso de álcool, tabagismo) e fraturas3. 
As principais manifestações clínicas da osteoporose são as fratu-
ras, sendo as mais frequentes as de vértebras, fêmur e antebra-
ço4, essas manifestações têm grande importância na sociedade 
brasileira, considerando o envelhecimento progressivo com gra-
ves consequências físicas, financeiras e psicossociais, afetando 
o indivíduo, a família e a comunidade. A osteoporose atinge 
homens e mulheres com predominância no sexo feminino com 
deficiência estrogênica e indivíduos idosos5.
Existem evidências suficientes para que se possa afirmar que 
a densitometria óssea (DO) é, atualmente, o método mais 
efetivo para estimar o risco de fratura em mulheres na pós-
menopausa6. A DO é realizada por técnica de absorciometria 
por radiografia com dupla energia (DEXA) e fornece valores 
reprodutíveis em áreas importantes de fraturas associadas à os-
teoporose; é um exame que reflete a situação momentânea do 
paciente, sendo uma medida estática, não indicando ganho ou 
perda de massa óssea.
A DO deve ser considerada quando ajudar na tomada de deci-
são a respeito de se estabelecer um tratamento medicamentoso 
para prevenção de fraturas por osteoporose. A decisão de se me-
dir a densidade mineral óssea (DMO) de determinada paciente 
deve levar em conta as evidências atuais de que o risco de fratu-
ras aumenta com a idade e com a presença de um maior número 
de fatores de risco7,8.
As medidas preventivas são particularmente importantes, vis-
to que os tratamentos disponíveis podem conservar a massa 
óssea, mas não conseguem restaurar o osso osteoporótico até 
a normalidade9. Sendo assim, considerando o aumento da ex-
pectativa de vida, a osteoporose tornou-se um grande desafio 
para a saúde pública, causando um alto impacto socioeconô-
mico no mundo, devendo ser atendida não somente nas espe-
cialidades, mas em todos os níveis dos serviços de saúde, em 
especial na atenção básica.
O objetivo deste estudo foi traçar o perfil epidemiológico das 
pacientes menopausadas que realizaram seus exames de DO, 
bem como calcular a prevalência de osteoporose e sua associa-
ção com os fatores de risco pesquisados.

MÉTODO

Após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da Universi-
dade Estadual do Piauí, (Protocolo 2008/69), realizou-se este 
estudo aplicando-se um questionário por pessoa treinada, antes 
da realização de DO em hospital geral de Teresina, PI, no perí-
odo de novembro de 2008 a maio de 2009. O questionário con-
templava os dados sócio-demográficos, antropométricos, repro-

dutivos e relativos aos hábitos de vida. Foram objeto de estudo 
pacientes do sexo feminino pós-menopausadas; foram excluídas 
da pesquisa as pacientes que não preenchiam esses dois critérios 
e não sabiam ou não podiam responder às perguntas por qual-
quer tipo de limitação. 
A DO foi realizada com aparelho da marca GE Lunar DPX, 
com avaliação da área femoral e coluna lombar. A DMO foi 
mensurada por técnica de DEXA. Osteoporose foi definida 
como diminuição da massa óssea de pelo menos 2,5 desvios-pa-
drão, em relação à média de massa óssea do adulto jovem (esco-
re – T), de acordo com curva padrão, no exame densitométrico 
do fêmur ou do quadril. Para a análise estatística utilizou-se o 
programa Biostat 5.0.

RESULTADOS 

Ao todo foram realizadas 315 densitometrias ósseas, das quais 
278 preencheram os critérios de inclusão na pesquisa, a preva-
lência de osteoporose foi de 31,29% (Gráfico 1).
A média de idade foi maior nas mulheres que tiveram o diag-
nóstico de osteoporose e a análise estatística mostrou associação 
da idade avançada com a doença (Gráfico 2 e Tabela 1).
As mulheres que eram magras ou tinham o peso normal mostra-
ram-se mais suscetíveis ao desfecho; o sobrepeso e a obesidade 
se comportaram como fatores protetores (Gráfico 3 e Tabela 2). 
A cor branca mostrou-se mais suscetível à osteoporose (Gráfico 
4 e Tabela 3).
A idade média da menarca, da menopausa e o tempo médio de 
menacme não exibiram diferenças significativas entre os 3 gru-
pos, mas o tempo médio de amenorréia foi crescente do grupo 
normal ao grupo osteoporótico (Gráfico 5); o tempo de ame-
norréia entre 10 e 21 anos não esteve associado ao desfecho, en-
tretanto, o grupo com 21 anos ou mais de amenorreia mostrou 
essa associação (Tabela 4).
Dentre os hábitos de vida, somente o consumo de álcool mos-
trou associação com a osteoporose, comportando-se como um 
fator protetor (Tabela 5).
Na análise multivariada somente a idade, o IMC e a cor manti-
veram significância estatística (Tabela 6).
O consumo de álcool foi mais prevalente nas mulheres jovens e 
as mulheres mais velhas, obviamente, possuíam maior tempo de 
amenorréia (Tabelas 7 e 8).

Gráfico 1 - Resultados da densitometria óssea
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Gráfico 2 – Idade média das pacientes

Tabela 1 – Análise da idade como fator de risco para osteoporose
Idade (anos) Normal + Osteopenia Osteoporose Odds Ratio (Intervalo de Confiança) Valor de p
≤ 55 70 13 1
56 a 65 74 33 2,40 (1,16 – 4,93) 0,01
≥ 66 47 41 4,69 (2,27 – 9,69) < 0,0001

Gráfico 3 - Índice de massa corpórea médio

Tabela 2 – Análise do índice de massa corporal como fator de risco para osteoporose
IMC Normal + Osteopenia Osteoporose Odds Ratio (Intervalo de Confiança Valor de p
Magro a normal 52 49 1
Sobrepeso 99 28 0,3 (0,16 – 0,53) < 0,0001
Obesidade 40 10 0,26 (0,11 – 0,58) 0,0007

Gráfico 4 – Cor

Tabela 3 – Análise da cor como fator de risco para osteoporose
Cor Normal + Osteopenia Osteoporose Odds Ratio (Intervalo de Confiança Valor de p
Negra/parda 122 42 1
Branca 69 45 1,89 (1,13 – 3,16) 0,01

Gráfico 5 – Variáveis reprodutivas
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Tabela 4 – Variáveis reprodutivas como fator de risco para osteoporose
Idade da Menarca (anos) Normal + Osteopenia Osteoporose Odds Ratio (Intervalo de Confiança Valor de p
  9 /13 74 36 1
  14 /15 85 32 0,77 (0,43 – 1,36) 0,37
  16 /20 32 19 1,22 (0,61 – 2,44) 0,57
Idade da Menopausa (anos)
  20 – 45 63 29 1
  45 – 50 75 37 1,07 (0,59 – 1,93) 0,82
  51 – 62 53 21 0,86 (0,44 – 1,68) 0,66
Tempo de Menacme (anos)
  7 – 32 74 32 1
  33 – 36 61 29 1,09 (0,59 – 2,01) 0,76
  37 – 46 56 26 1,07 (0,57 – 2) 0,82
Tempo de Amenorreia (anos)
  ≤ 10 96 26 1
  10 – 21 64 31 1,78 (0,97 – 3,29) 0,06
  ≥ 21 31 30 3.57 (1.84 - 6.93) 0,0001

Tabela 6 – Análise multivariada dos fatores de risco que tiveram associação estatística com a osteoporose
Fatores de Riscos Valor de p
Idade 0,003
Índice de massa corporal 0
Cor 0,001
Tempo de amenorreia 0,342
Álcool 0,397

Tabela 5 – Análise dos hábitos de vida como fatores de risco para osteoporose

Fatores de Riscos Normal + Osteopenia Osteoporose Odds Ratio (Intervalo de Confiança) Valor de p
Cigarroa Presente 7 4 1,26 (0,36 – 4,44)

Ausente 184 83
Álcool Presente 27 5 0,37 (0,13 – 0,99) 0,04

Ausente 164 82
Atividade física Presente 56 31 1,33 (0,77 – 2,28) 0,29

Ausente 135 56
Leite Presente 181 80 0,63 (0,23 – 1,71) 0,36

Ausente 10 7
Café Presente 168 78 1,18 (0,52 – 2,68) 0,68

Ausente 23 9
TRH Presente 78 30 0,76 (0,44 – 1,29 0,31

Ausente 113 57
ACOa Presente 1 1 2,2 (0,13 – 35,73)

Ausente 190 86
AINES Presente 67 23 0,66 (0,37 – 1,16) 0,15

Ausente 124 64
Corticoide Presente 12 4 0,71 (0,22 – 2,29) 0,57

Ausente 179 83
Hormônioa Presente 11 1 0,19 (0,02-1,49)

Ausente 180 86
Asmaa Presente 7 5 1,6 (0,49 – 5,19)

Ausente 184 82
Fratura Presente 34 24 1,75 (0,96 – 3,2) 0,06

Ausente 157 63
Prótesea Presente 1 0

Ausente 190 87
AINE = anti-inflamatório não esteroide
a – não foram calculados, pois algumas células apresentavam frequência menor que 5
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DISCUSSÃO

A prevalência da osteoporose na amostra foi de 31,29%, núme-
ro semelhante (32,7%) foi encontrado em estudo transversal 
nacional com 999 mulheres3, entretanto, em outro estudo da 
mesma natureza esta prevalência foi de 14,7%2.
As mulheres com idade entre 56 e 65 anos tiveram 2,4 vezes 
mais probabilidade de terem a doença, enquanto aquelas com 
mais de 65 anos tinham esta probabilidade quase duplicada. A 
associação entre idade avançada e o desfecho ficou patente e já 
é bem estabelecida na literatura mundial2,3,10-14.
O sobrepeso e a obesidade mostraram-se como fatores proteto-
res, os dados da literatura também corroboram com este acha-
do3,10-12,14-18. Estudo brasileiro com 794 mulheres concluiu que 
o peso corporal guarda relação com a massa óssea e influencia a 
relação entre DMO e idade19.
A predisposição das mulheres da cor branca à osteoporose já 
é bem documentada3,10-12, no presente estudo observou-se que 
tiveram o dobro de probabilidade de terem a doença em com-
paração às negras e pardas. 
Quanto às variáveis reprodutivas, somente o tempo de amenor-
réia mostrou associação com o desfecho na análise univariada, 
entretanto, perdeu significância na análise multivariada, o que 
se deve ao fato de o maior tempo de amenorreia estar associado 
à variável idade avançada, ou seja, as mulheres com mais tempo 
de amenorreia estão mais propensas a osteoporose porque têm 
mais idade. O pico de massa óssea é atingido entre a adolescên-
cia e os 35 anos de idade12, ou seja, teoricamente, a amenorreia 
ou a menopausa só seriam fatores de risco se incidissem so-
bre este período de formação óssea. Estudo transversal nacio-
nal apontou menarca tardia (>16 anos) e tempo de amenorréia 
maior que 10 anos como fatores de risco para osteoporose3 e 
estudo espanhol com 5195 mulheres com mais de 64 anos mos-
trou que a menopausa precoce (< 45 anos) foi um dos fatores 
mais associados à doença18.
Quanto aos fatores comportamentais, o álcool mostrou-se como 
fator protetor na análise univariada, mas perdeu significância 
na análise multivariada, devido ao fato de que o consumo de 
álcool foi mais prevalente nas faixas etárias menores, ou seja, 
o álcool não é um fator de proteção, apenas esteve associado a 
um fator protetor. Outros estudos, em concordância com este, 
não mostraram associação da osteoporose com o estilo de vida3, 

20; entretanto, alguns estudos mostraram associação com álco-
ol10,21-23, cafeína24, sedentarismo10,25,26, tabagismo25,27 e outros 
apontaram TRH10,28 e consumo de leite10,29 como fatores prote-
tores. A controvérsia entre ao variados estudos sobre os fatores 

de risco relacionados ao estilo de vida provavelmente se devam 
às características e limitações peculiares a cada estudo, além do 
certo grau de subjetividade destas variáveis.
O Consenso Brasileiro de Osteoporose divide os fatores de risco 
para a doença em duas categorias: maiores e menores; dentre 
os fatores de risco maiores estão: sexo feminino, baixa DMO, 
fratura prévia, raça asiática ou caucásica, idade avançada, his-
tória materna de fratura do colo do fêmur ou osteoporose, me-
nopausa precoce não tratada (antes dos 40 anos) e tratamento 
com corticoides; os fatores de risco menores são: amenorreia 
primária ou secundária, hipogonadismo, perda de peso após os 
25 anos ou baixo IMC, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, 
drogas ou doenças indutoras de perda de massa óssea, imobili-
zação prolongada e dieta pobre em cálcio12.
Revisão sistemática que levou em consideração 94 estudos 
de coorte e 72 de caso-controle identificaram alguns fatores 
de riscos que podem estar relacionados com o risco de fratu-
ras por perda de massa óssea e classificou esses fatores em 3 
categorias: alto risco, risco moderado e sem risco; como alto 
risco: idade, baixo peso, perda de peso a partir dos 25 anos, 
sedentarismo, uso de corticoides, fratura prévia por osteopo-
rose, uso de anticonvulsivantes, hiperparatireoidismo primá-
rio, diabetes mellitus tipo I, anorexia nervosa, gastrectomia 
e anemia perniciosa; os fatores de médio risco foram: sexo 
feminino, tabagismo atual, baixa exposição ao sol, história 
familiar de fratura osteoporótica, menopausa cirúrgica, me-
nopausa precoce, menarca tardia, menacme curto, não ter 
amamentado, baixa ingestão de cálcio, hipertireoidismo e 
artrite reumatoide; os fatores classificados como sem risco 
foram: consumo de cafeína, chá, água fluorada, diuréticos 
tiazídicos e nuliparidade14.  
 
CONCLUSÃO

A osteoporose foi mais prevalente na faixa etária maior, na cor 
branca, nas mulheres com baixo IMC e naquelas com maior 
duração da amenorreia. As variáveis reprodutivas e antropomé-
tricas foram mais significativas que os fatores comportamentais. 
Idade avançada, baixo IMC e cor branca foram fatores de risco 
associados à osteoporose.
A importância deste trabalho fica evidente quando se considera 
que a DO ainda é um exame dispendioso e pouco disponível 
no Sistema Único de Saúde, portanto, a seleção das pacientes 
que serão submetidas ao mesmo deve ser criteriosa, e os crité-
rios mais acertados para esta seleção são os fatores de risco que 
guardam associação com a doença.

Tabela 7 – Análise da idade como fator de risco para o consumo de álcool
Idade (anos) Abstêmias Consumidoras de álcool Odds ratio (Intervalo de confiança) Valor de p
≤ 60 120 23 1
≥ 61 126 9 0,37 (0,16 – 0,83) 0,01

Tabela 8 – Análise da idade como fator de risco para o maior tempo de amenorreia 
Idade (anos) < 15 anos de amenorréia 15 anos ou mais de amenorreia Odds Ratio (Intervalo de Confiança) Valor de p
≤ 60 128 15 1
≥ 61 36 99 23,46 (12,16 – 45,26) < 0,0001
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