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Resumo 

 

DE ARAÚJO, I.M. Avaliação da arquitetura óssea, da adiposidade da medula óssea 

e dos lipídeos intramusculares no diabetes melito tipo 2. 2019. 115p. Tese Doutorado 

em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão. 

 

O diabetes melito tipo 2 (DM2) é uma doença com alta prevalência e suas consequências vão além das 

doenças cardiovasculares. A fragilidade óssea foi recentemente incorporada à lista de suas complicações. 

Paradoxalmente, a massa óssea do DM2 é normal ou elevada quando comparada à da população 

normoglicêmica. Assim, torna-se necessário explorar outras ferramentas capazes de inferir parâmetros de 

qualidade óssea bem como de outros mecanismos que levam a fragilidade óssea no DM2. O objetivo do 

trabalho é caracterizar o fenótipo ósseo trabecular em pacientes com DM2 e avaliar a influência do tecido 

adiposo da medula óssea, do acúmulo de gordura muscular e da resistência à insulina sobre o tecido 

ósseo. Foram realizados exames de espectroscopia por ressonância magnética de coluna lombar, 

espectroscopia do músculo sóleo e imagem 3D por ressonância magnética na região proximal da tíbia 

para avaliação de osso trabecular. Exames de densitometria óssea foram realizados para quantificar a 

massa óssea e também a composição corporal dos indivíduos estudados. O escore trabecular ósseo (TBS) 

foi analisado na coluna lombar. Foram realizados exames bioquímicos para identificar alterações em 

potenciais moduladores da remodelação óssea originados em tecidos mesenquimais não mineralizados. 

Foram avaliados 3 grupos: controle, obeso e diabético tipo 2. Os resultados mostram que os indivíduos 

diabéticos não possuem prejuízo de quantidade de massa óssea, nem alterações na qualidade do 

trabeculado ósseo da tíbia proximal. Não foi observada alteração no tecido adiposo da medula óssea e não 

houve relação deste sítio de armazenamento de gordura com a massa óssea. Os resultados mostraram que 

a massa gorda e os lipídeos intramusculares tiveram relação negativa com o TBS e a massa magra 

mostrou relação positiva com a densidade mineral óssea. Possivelmente, este é o primeiro estudo na 

literatura em que se avaliou a estrutura óssea no diabetes melito tipo 2 por meio de ressonância 

magnética. Os dados reafirmam não haver alterações quantitativas ósseas nesta condição, indicando que a 

fragilidade óssea observada em estudos populacionais no DM2 se deve provavelmente a 

comprometimento da qualidade óssea. Este trabalho reforça que a resistência à insulina não tem efeito 

negativo sobre a massa óssea. O telopeptídeo carboxiterminal do colágeno tipo 1 (CTX), a osteocalcina e 

a adiponectina parecem ter importante papel na determinação dos parâmetros do trabeculado ósseo. 

 

Palavras-chave: diabetes melito tipo 2, densitometria óssea, ressonância magnética, lipídeos 

intramusculares, adiposidade da medula óssea.   

  



 

 

Abstract 

 

DE ARAÚJO, I.M. Evaluation of bone architecture, bone marrow adipose tissue 

and intramuscular lipids in type 2 diabetes mellitus. 2019. 114 p. Tese Doutorado 

em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão. 

 

Type 2 diabetes is a high prevalence disease and its complications go beyond the cardiovascular 

diseases. Bone fragility was recently added to the list of the type 2 diabetes complications. 

Paradoxically, in type 2 diabetes, the bone mass is normal or elevated in comparison to the 

normoglycemic subjects. Thus, it is necessary to explore other tools to improve the bone 

evaluation in type 2 diabetes. The aim of this study was to characterize the trabecular bone 

phenotype in patients with type 2 diabetes and to evaluate the influence of bone marrow adipose 

tissue, accumulation of muscle fat and insulin resistance in bone mass. Lumbar spine and 

proximal tibia magnetic resonance spectroscopy was used to quantify bone marrow adipose 

tissue, 3D imaging by Magnetic Resonance of proximal tibia was used to quantify the 

trabeculae. Bone densitometry was performed to quantify the bone mineral density and also the 

body composition. Trabecular bone score (TBS) was measure in lumbar spine. Biochemical 

tests were carried out to evaluate the potential modulators of bone metabolism. Three groups 

were evaluated: control, obese and type 2 diabetic. The results show that diabetic individuals 

have no bone mass impairment and no alterations in the proximal tibia trabeculae. No alteration 

was observed in the the bone marrow adipose tissue of and there was no relationship of this site 

of fat storage with the mass. The results showed that fat mass and intramuscular lipids had a 

negative correlation with TBS, and lean mass showed a positive correlation with bone mineral 

density. As well as we know, this is the first study in the literature in which the bone structure in 

type 2 diabetes mellitus was evaluated by magnetic resonance imaging. These data reaffirm that 

there are no quantitative structural changes in bone in this condition, indicating that the bone 

fragility observed in DM2 populational studies is probably due to impairment in bone quality. 

CTX, osteocalcin and adiponectin seems to have an important role in determining in the 

trabeculae. 

Key-words: type 2 diabetes, magnetic resonance, intramuscular lipids, bone marrow adipose 

tissue 



 

 

Lista de Figuras 

Figura 1- Espectro obtido através de exame de ressonância magnética de hidrogênio, 

com processamento pelo software LCModel. As áreas sob a curva evidenciam 

quantidades de água e gordura na vértebra.  A imagem no alto à esquerda mostra o 

voxel no centro do corpo ................................................................................................ 38 

Figura 2 - Espectro da medula óssea da tíbia obtido através de exame de ressonância 

magnética de hidrogênio, com processamento pelo software LCModel. As áreas sob a 

curva evidenciam quantidades de água (4,7ppm) e gordura (1,3; 2,0 e 5,3 ppm). ......... 39 

Figura 3 - Espectro por ressonância magnética da panturrilha esquerda de um voluntário 

do sexo masculino do grupo controle. As áreas sob as curvas evidenciam as quantidades 

de lipídeos intramiócitos (IMCL) e extramiócitos (EMCL). .......................................... 40 

Figura 4 - Espectro por ressonância magnética da panturrilha esquerda de um voluntário 

do sexo feminino do grupo DMT2. As áreas sob as curvas evidenciam as quantidades de 

lipídeos intramiócitos (IMCL) e extramiócitos (EMCL). .............................................. 40 

Figura 5 - Correspondências entre aspectos da imagem do trabeculado ósseo e a 

distribuição dos valores de brilho na imagem. a. Comparação entre imagens do 

trabeculado ósseo de um indivíduo saudável (à esquerda) e um indivíduo com 

osteoporose (à direita). As regiões marcadas tiveram seus valores de brilho selecionados 

para elaboração do histograma. b. Histograma da escala de cinza. Em preto o 

histograma do indivíduo controle e em vermelho o histograma do indivíduo com 

osteoporose. A linha azul representa o valor médio de brilho na região do osso cortical.

 ........................................................................................................................................ 42 

Figura 6 - A: Imagem obtida por ressonância magnética de trabeculado ósseo. Neste 

local é selecionado o volume de interesse. B. Imagem binarizada. C: reconstrução do 

volume selecionado. ....................................................................................................... 43 

Figura 7 - Densidade mineral óssea (DMO) da coluna lombar (DMO L1-L4) do grupo 

controle (C), obeso (O) e diabético tipo 2 (DM2). ......................................................... 49 

Figura 8 – Densidade mineral óssea (DMO) do colo do fêmur do grupo controle (C), 

obeso (O) e diabético tipo 2 (DM2)................................................................................ 50 

Figura 9 – Densidade mineral óssea (DMO) do fêmur total do grupo controle (C), obeso 

(O) e diabético tipo 2 (DM2). ......................................................................................... 51 

Figura 10 – Densidade mineral óssea (DMO) de 1/3 do rádio do grupo controle (C), 

obeso (O) e diabético tipo 2 (DM2)................................................................................ 52 

Figura 11 – Escore trabecular ósseo (TBS) do grupo controle (C), obeso (O) e diabético 

tipo 2 (DM2). .................................................................................................................. 53 



 

 

Figura 12 – Adiposidade da medula óssea (TAMO) da tíbia proximal saturada do grupo 

controle (C), obeso (O) e diabético tipo 2 (DM2). ......................................................... 54 

Figura 13 – Razão entre os lipídeos intra e extramiocelulares do grupo controle (C), 

obeso (O) e diabético tipo 2 (DM2)................................................................................ 55 

Figura 14 – Conectividade do grupo controle (C), obeso (O) e diabético tipo 2 (DM2).

 ........................................................................................................................................ 56 

Figura 15 – Densidade de conectividade (conn.D) do grupo controle (C), obeso (O) e 

diabético tipo 2 (DM2). .................................................................................................. 57 

Figura 16 – Volume ósseo dividido por volume total (BV/TV) do grupo controle (C), 

obeso (O) e diabético tipo 2 (DM2)................................................................................ 58 

Figura 17 – Espessura trabecular (Tb.Th) do grupo controle (C), obeso (O) e diabético 

tipo 2 (DM2). .................................................................................................................. 59 

Figura 18 – Espaçamento entre as trabéculas (Tb.Sp) do grupo controle (C), obeso (O) e 

diabético tipo 2 (DM2). .................................................................................................. 60 

Figura 19 – Gráfico de dispersão entre a espessura média das trabéculas (Tb.Th) e o 

índice de massa magra. ................................................................................................... 62 

Figura 20 – Gráfico de dispersão entre a densidade mineral óssea da coluna lombar 

(DMO L1-L4) e o escore trabecular ósseo da coluna lombar (TBS L1-L4). ................. 64 

Figura 21 – Gráfico de dispersão entre a espessura média das trabéculas (Tb.Th) e a 

razão entre os lipídeos intra e extramiocelulares (IMCL/EMCL). ................................. 67 

Figura 22 – A. Gráfico de dispersão entre densidade mineral óssea de coluna lombar 

(DMO L1-L4) e CTX. B. Gráfico de dispersão entre densidade mineral óssea de colo do 

fêmur (DMO CF) e CTX. C. Gráfico de dispersão entre densidade mineral óssea do 

fêmur total (DMO CT) e CTX. ....................................................................................... 69 

Figura 23 – A. Gráfico de dispersão entre densidade mineral óssea de coluna lombar 

(DMO L1-L4) e adiponectina. B. Gráfico de dispersão entre densidade mineral óssea de 

colo do fêmur (DMO CF) e adiponectina. C. Gráfico de dispersão entre densidade 

mineral óssea do fêmur total (DMO CT) e adiponectina. .............................................. 70 

Figura 24 – Gráfico de dispersão entre A. conectividade e CTX. B. volume ósseo 

dividido por volume total (BV/TV) e CTX. C. separação entre as trabéculas (Tb.Sp) e 

CTX. ............................................................................................................................... 72 



 

 

Lista de Tabelas 

Tabela 1 - Caracterização dos grupos ............................................................................. 45 

Tabela 2 - Distribuição do sexo entre os grupos ............................................................ 45 

Tabela 3 - Descrição e comparação dos resultados dos exames bioquímicos nos grupos 

avaliados ......................................................................................................................... 46 

Tabela 4 - Resultados de densitometria óssea ................................................................ 48 

Tabela 5 - Resultados da espectroscopia na vértebra lombar (L3) e tíbia esquerda e 

espectroscopia do músculo sóleo .................................................................................... 54 

Tabela 6 - Resultados da sequência FLASH da ressonância magnética ........................ 56 

Tabela 7 – Correlação dos parâmetros de composição corporal e da hemoglobina 

glicada com a densidade mineral óssea dos sítios avaliados .......................................... 61 

Tabela 8 – Correlação entre porcentagem de gordura corporal e índice de massa magra 

com parâmetros do trabeculado ósseo ............................................................................ 62 

Tabela 9 – Correlação entre a densidade mineral óssea e os parâmetros do trabeculado 

ósseo ............................................................................................................................... 63 

Tabela 10 - Correlação entre a densidade mineral óssea da coluna lombar e do fêmur 

total e o TBS ................................................................................................................... 64 

Tabela 11 – Correlação entre TBS e BV/TV, lipídeos intramusculares, hemoglobina 

glicada, triglicerídeos séricos e HOMA-IR .................................................................... 65 

Tabela 12 – Correlação entre DMO dos sítios avaliados com HOMA-IR, insulina sérica 

e lipídeos intramusculares .............................................................................................. 66 

Tabela 13 – Correlação entre os parâmetros do trabeculado ósseo e o HOMA-IR ........ 66 

Tabela 14 – Correlação entre o tecido adiposo da medula óssea com a idade e o TBS . 67 

Tabela 15 – Correlação entre a densidade mineral óssea dos sítios avaliados com 

osteocalcina, CTX e adiponectina .................................................................................. 68 

Tabela 16 – Correlação entre os parâmetros do trabeculado ósseo com o CTX ............ 71 

Tabela 17 – Correlação entre a razão de lipídeos intra com extramiocelular com a 

adiponectina, osteocalcina e CTX .................................................................................. 71 



 

 

Lista de Abreviaturas e Siglas 

 

1/3 do rádio 1/3 distal do antebraço 

AGEs produtos de glicação avançada 

AMOINSATL3 Adiposidade da medula óssea da vértebra L3 insaturada 

AMOINSATtib Adiposidade da medula óssea insaturada da tíbia 

AMOSATL3 Adiposidade da medula óssea da vértebra L3 saturada 

AMOSATtib Adiposidade da medula óssea saturada da tíbia  

AMOT L3 Adiposidade da medula óssea da vértebra L3 total 

AMOTtib Adiposidade da medula óssea da tíbia total 

ANOVA Análises de variância simples 

BV Volume ósseo 

C Grupo Controle 

CF Colo do fêmur 

Conn.D Densidade de conectividade 

CTX Telopeptídeo carboxiterminal do colágeno tipo 1 

DM2 Diabetes melito tipo 2 

DMO Densidade mineral óssea 

DXA Densitometria óssea 

EMCL Lipídeos extramiocelulares 

FT  Fêmur total 

HbA1c Hemoglobina glicada 

HDL                                      

HOMA-IR Índice de resistência insulínica 

IMCL Lipídeos intramiocelulares 

Kg Quilogramas 

L Litros 

L1-L4 Coluna lombar 

L3                                     

L3 Vértebra lombar número 3 

LDL                                  



 

 

LIH Lipídeos intrahepáticos 

m Metros 

mg Miligramas 

mL Mililitros 

mm Milímetros 

O  Grupo obeso 

ppm Partes por milhão 

PTH  Paratormônio 

RM Ressonância magnética 

SAF método de mensuração de AGE por autofluorescência de pele  

TAMO Tecido adiposo da medula óssea 

Tb.Sp Espaçamento entre as trabéculas 

Tb.Th Espessura da trabécula  

TBS  Escore trabecular ósseo  

TGO Transaminase glutâmica oxalacética 

TGP Transaminase glutâmica pirúvica 

TR Tempo de repetição 

TV Volume total 

VAT Tecido adiposo visceral 

  



 

 

Sumário 
Introdução ....................................................................................................................... 14 

Avaliação óssea .......................................................................................................... 15 

Mecanismos da doença óssea no diabetes melito tipo 2 ............................................. 18 

Tecido adiposo da medula óssea e massa óssea ......................................................... 20 

Tecido muscular e tecido ósseo .................................................................................. 25 

Justificativa ..................................................................................................................... 30 

Objetivo geral ................................................................................................................. 31 

Objetivos específicos ...................................................................................................... 32 

Casuística e métodos ...................................................................................................... 33 

Seleção dos voluntários .............................................................................................. 33 

Critérios de inclusão e exclusão ................................................................................. 33 

Exames............................................................................................................................ 35 

Bioquímicos ................................................................................................................ 35 

Densitometria óssea .................................................................................................... 35 

Ressonância magnética ............................................................................................... 36 

Coluna lombar ........................................................................................................ 36 

Espectroscopia da tíbia esquerda ............................................................................ 38 

Panturrilha esquerda – gordura do músculo sóleo .................................................. 39 

Micro-ressonância do trabeculado ósseo .................................................................... 41 

Aquisição da imagem ............................................................................................. 41 

Protocolo de processamento no 3D Slicer .............................................................. 41 

Análises das imagens .............................................................................................. 42 

Análise estatística ....................................................................................................... 43 

Resultados ....................................................................................................................... 45 

Discussão ........................................................................................................................ 73 

Conclusão ....................................................................................................................... 90 

Referências ..................................................................................................................... 91 

Anexos .......................................................................................................................... 103 

Apêndices ..................................................................................................................... 113 

 



14 

 

Introdução 

 

A síndrome metabólica é um transtorno complexo que tem como características a 

obesidade central, hipertensão arterial, graus variáveis de intolerância à glicose e dislipidemia. 

Essas características culminam em aumento do risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, câncer e diabetes melito tipo 2 (DM2). A maior parte das pessoas com 

síndrome metabólica é obesa e apresenta principalmente acúmulo de gordura visceral 

(Danforth, 2000; Semple, 2016). Embora a obesidade reflita a grande capacidade do adipócito 

em armazenar gordura, esta capacidade não é ilimitada. Uma vez ultrapassado o limite de 

estoque, ocorre redistribuição de lipídios para outros sítios (Tsatsoulis et al., 2013). Em 

consequência, observa-se deposição ectópica de gordura em outros sítios como o fígado e 

músculos. O aumento de gordura nestes locais produz lipotoxicidade e inflamação, levando a 

alterações funcionais e estruturais e culminando em doenças como DM2 e esteatoepatite 

(Samuel et al., 2010).  

O diabetes melito é uma doença metabólica heterogênea que exibe alterações do 

metabolismo de carboidratos, lipídeos e proteínas como também ocorrem alterações nos 

tecidos envolvidos, o muscular, o adiposo e o hepático. No DM2 ocorre uma combinação de 

resistência à insulina e prejuízo de secreção hormonal, gerando diversas alterações 

metabólicas, das quais a hiperglicemia é a sua marca principal. Mais importante, o ambiente 

metabólico e hormonal presentes no DM2 criam condições para o surgimento de alterações 

micro e macrovasculares que são cruciais para o surgimento das temidas complicações 

crônicas associadas a esta doença metabólica.  O DM2 é uma das doenças mais prevalentes no 

mundo e suas complicações geram aumento de morbidade e mortalidade, tendo grande 

impacto em saúde pública. A neuropatia, retinopatia e nefropatia são consequências bem 
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conhecidas do DM2. Recentemente, a fragilidade óssea foi incorporada a esta gama de 

complicações ligadas ao DM2. 

 

Avaliação óssea 

 

Até recentemente, o DM2 era considerado uma condição não associada à fragilidade 

óssea; ao contrário prevalecia a impressão de ser protetor quanto a fraturas. Esta imagem 

equivocada se devia, em grande parte, à constatação que no DM2 a densidade mineral óssea é 

em geral igual ou maior que a de indivíduos não diabéticos. Posteriormente, estudos 

prospectivos mostraram claramente que apesar de não trazer prejuízo específico para massa 

óssea, o DM2 se associa ao maior risco de fratura (Schwartz et al., 2001; Vestergaard et al., 

2005). O estudo Rotterdam avaliou a massa óssea de 792 pessoas divididas em grupo controle 

e grupo com DM2. Os resultados foram claros em relação à maior massa óssea do grupo DM2 

comparada com a do grupo controle. Porém, estes mesmos indivíduos foram seguidos por 6,8 

anos e verificou-se que o grupo com DM2, independentemente do sexo, teve maior frequência 

de fraturas do que o grupo controle. (De Liefde et al., 2005). Em concordância, Janghorbani 

et al. (2007) mostraram que indivíduos com DM2 têm de duas a três vezes mais chances de 

fraturar o quadril (Janghorbani et al., 2007). Assim, pode-se concluir que o exame de 

densitometria sozinho não é capaz de identificar o risco de fraturas em no DM2. Este tema 

tem despertado intenso interesse nos últimos anos, diversos grupos têm se dedicado ao estudo 

dos mecanismos envolvidos, na avaliação diagnóstica bem como na forma mais apropriada de 

sua abordagem terapêutica que ocorre na fragilidade óssea associada ao DM2. Apesar dos 

avanços obtidos, o maior risco de fratura permanece como um verdadeiro desafio, persistindo 

diversas e importantes questões ainda por ser respondidas. 
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 Os avanços dos exames de imagem permitiram o estudo da microarquitetura óssea in 

vivo, de forma não invasiva. A tomografia computadorizada de alta resolução e a ressonância 

magnética são ferramentas capazes de detalhar quantitativamente parâmetros da cortical e do 

trabeculado ósseo. Stein et al. (2010) avaliaram 169 mulheres, sendo 68 com história de 

fratura por fragilidade óssea na pós-menopausa (Stein et al., 2010). Os valores de densidade 

mineral óssea dos sítios avaliados (coluna lombar, fêmur total, colo do fêmur, 1/3 do rádio) 

eram semelhantes, exceto no rádio ultradistal onde o grupo de mulheres com fratura tiveram 

medidas menores do que o grupo sem fraturas. Porém, o exame de HR-pQCT mostrou que há 

deterioração da microarquitetura óssea nas mulheres com fratura (Stein et al., 2010) Furst et 

al. (2016) também avaliaram indivíduos diabéticos e compararam seus resultados com um 

grupo de indivíduos saudáveis (Furst et al., 2016). Os resultados obtidos por HRpQCT 

revelaram que a fração de volume ósseo trabecular e a resistência  óssea estimada foram 

maiores no rádio, mas não na tíbia de indivíduos com DM2, enquanto a espessura trabecular 

foi maior nos dois locais em pacientes com DM2. Os resultados da microidentação 

confirmaram que a resistência do tecido ósseo está comprometida em diabéticos tipo 2. Já 

Patsch et al. (2013) avaliaram a cortical de quatro grupos de mulheres: controles, mulheres 

com fraturas, indivíduos com DM2 e com DM2 e fraturas (Patsch, Burghardt, et al., 2013). 

Os autores observaram que indivíduos com diabetes tipo 2 com fratura por fragilidade 

apresentaram porosidade cortical maior do que diabéticos sem fraturas. Porém, estes autores 

não encontraram associação entre a porosidade cortical e fraturas em mulheres não diabéticas. 

Justesen et al. (2001) não encontraram diferença entre os grupos quando se avaliou 

parâmetros do osso trabecular (Justesen et al., 2001). Desta maneira, conclui-se que os dados 

sobre os parâmetros da microarquitetura óssea em indivíduos diabéticos ainda são 

controversos e desta forma, torna-se necessário mais estudos para elucidar estes parâmetros 

tão importantes relacionados a qualidade óssea nestes indivíduos.  
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Majumdar et al. estudaram a viabilidade de se mensurar o trabeculado ósseo por 

ressonância magnética (Majumdar e Genant, 1997) (Majumdar et al., 1997). Assim, tornou-se 

possível avaliar a microestrutura óssea de forma não invasiva e livre de radiação ionizante. 

Krug et al. (2008) compararam as imagens obtidas por ressonância magnética de 3T e 7T com 

HR-pQCT (Krug et al., 2008). Segundo seus dados, é possível mensurar os parâmetros do 

trabeculado ósseo por ressonância magnética e esta técnica é comparável ao HR-pQCT. Ainda 

não existem dados na literatura sobre a avaliação da microarquitetura óssea por ressonância 

magnética em indivíduos diabéticos. A vantagem do exame de ressonância magnética é que 

em uma única máquina, pode-se avaliar tanto a microestrutura óssea, como outros parâmetros 

relacionados com a qualidade óssea, como a TAMO.  

A busca de alternativas para o aprimoramento da avaliação do risco de fratura levou ao 

desenvolvimento do escore trabecular ósseo (TBS). O TBS é uma ferramenta acoplada ao 

aparelho de densitometria óssea destinada a avaliação indireta da microarquitetura trabecular 

derivada de imagens de densitometria óssea da coluna lombar. Ele fornece informações sobre 

a qualidade do osso com base nas variações do nível de cinza dos pixels na imagem. O TBS 

reflete características ósseas, como o número de trabéculas, a separação entre trabéculas e a 

densidade de conectividade (Hans, Goertzen, et al., 2011). Dhaliwal et al. (2014) avaliaram a 

qualidade óssea por TBS. Seus dados salientaram que o TBS está diminuído em indivíduos 

diabéticos e o TBS, entre os indivíduos diabéticos, foi maior naqueles indivíduos com melhor 

controle glicêmico (Dhaliwal et al., 2014). O reconhecimento que o TBS é capaz de capturar 

dados de comprometimento ósseo no DM2 veio recentemente quando um grupo de 

especialistas sugeriu que a incorporação do TBS ao algoritmo de análise de probabilidade de 

fratura, o FRAX, refina a análise de risco de fraturas no DM2 (Hans et al., 2017).  

O DM2 é uma doença multifatorial, capaz de gerar diversas alterações patológicas no 

organismo. Elucidar os parâmetros relacionados com a fragilidade óssea nesta condição é de 
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extrema importância para predizer o risco de fraturas, a fim de atenuar as graves 

consequências geradas pelas fraturas. 

 

Mecanismos da doença óssea no diabetes melito tipo 2 

 
Vários mecanismos podem contribuir para o aumento do risco de fraturas em 

indivíduos com DM2, incluindo maior risco de queda, déficits na microarquitetura óssea e 

diminuição da qualidade óssea. O risco de quedas está relacionado com episódios de 

hipoglicemia, bem como com a diminuição do equilíbrio devido a neuropatia diabética e 

comprometimento da função muscular. Em estudo recente, Napoli et al. avaliaram 

especificamente estes aspectos e obervaram que o maior risco de fraturas permanece mesmo 

após ajuste pelo risco de quedas. Estes dados indicam que para além do risco de queda existe 

o comprometimento da qualidade óssea que levam a suscetibilidade à fratura no DM2 (Napoli 

et al., 2017). 

Nos últimos anos, vários estudos têm se dedicado à investigação das disfunções que 

podem estar relacionadas com a diminuição da qualidade óssea. Uma marca da doença óssea 

no DM2 é a diminuição da formação óssea, traduzida bioquimicamente por redução de 

osteocalcina sérica. A osteocalcina vem sendo largamente estudada, pois ela é nitidamente um 

dos elementos chave da relação entre o metabolismo energético e ósseo. A osteocalcina é 

secretada pelos osteoblastos e existe na circulação em duas formas, a osteocalcina carboxilada 

e a descarboxilada. A osteocalcina é considerada um marcador bioquímico de remodelação 

óssea e está envolvida em vários processos fisiológicos, como a manutenção da mineralização 

óssea normal e desaceleração da mineralização da cartilagem de crescimento. Porém, sua 

função no organismo é mais abrangente indo muito além da ação local no tecido ósseo. O 

meio ácido necessário para que ocorra o processo de reabsorção óssea leva a descarboxilação 
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de osteocalcina. Diversas evidências indicam que em sua forma descarboxilada, ela participa 

na regulação do metabolismo de glicose, favorecendo a proliferação de células beta, 

regulando a secreção de insulina e também a sensibilidade à insulina nos tecidos periféricos 

(Confavreux et al., 2009; De Paula et al., 2010; Ducy, 2011). Lee et al. mostraram que o 

silenciamento do gene da osteocalcina em camundongos leva a aumento da adiposidade, 

redução da sensibilidade à insulina periférica e diminuição da tolerância à glicose. Além 

disso, os animais apresentaram redução do gasto energético, contribuindo para o aumento da 

adiposidade (Lee et al., 2007).  

Em trabalho recente não só foi constatado o prejuízo de produção de osteocalcina 

como também se verificou que os níveis séricos de osteocalcina se associam negativamente 

com a massa óssea. Estes dados sugerem que a baixa atividade de remodelação óssea é um 

fator determinante de manutenção da massa óssea no DM2 (De Araujo et al., 2017). Estes 

dados se repetem na literatura. Liang et al. mostraram indivíduos diabéticos têm osteocalcina 

reduzida quando comparados com grupo controle e também os níveis séricos de osteocalcina 

se associaram negativamente com níveis séricos de glicose, insulina e HOMA-IR (Liang et 

al., 2016).  

Outro fator largamente estudado é a geração de produtos de glicação avançada (AGEs) 

no diabetes. O acúmulo de AGEs no osso, possivelmente, diminui a elasticidade óssea por 

modificação estrutural do colágeno, alterando as propriedades biomecânicas ósseas (Saito e 

Marumo, 2015). Os métodos para a quantificação dos AGEs baseiam-se em fluorescência, 

sendo, portanto, necessária uma amostra do osso. Estudos in vitro indicam que os AGEs 

diminuem atividade de osteoblastos, pois prejudicam a sua adesão à matriz de colágeno 

(Mccarthy et al., 2004), podendo inibir a proliferação e diferenciação de osteoblastos (Kume 

et al., 2005). Outros estudos também in vitro demonstraram que os AGEs podem afetar o 

comportamento dos osteoclastos. Porém, estes dados ainda são inconsistentes. Karim et al. 
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(2012) encontraram grandes quantidades de AGEs em regiões ósseas com microdanos (Karim 

e Vashishth, 2012). Furst et al. (2010) avaliaram os níveis de AGE pelo método de 

autofluorescência de pele (Collaborators et al.) e encontraram maiores níveis de AGE em 

indivíduos com DM2. Os níveis de AGEs mensurados por SAF tiveram uma correlação 

inversa com o P1NP, marcador de remodelação óssea. Também foi descrita uma correlação 

inversa entre a resistência óssea medida por microidentação e o acúmulo de AGEs. Essa 

última correlação foi específica do grupo diabético. Os autores concluem que estes dados 

podem ajudar a definir um mecanismo bioquímico que poderia explicar o aumento 

independente da DMO na fragilidade óssea observada em pacientes com DM2 (Furst et al., 

2016). O acúmulo de AGEs parece estar associado ao aumento do conteúdo de microdanos, 

mas ainda são necessárias mais estudos  para elucidar a relevância deste acúmulo de 

microdanos para a fragilidade esquelética.  

O tecido adiposo da medula óssea (TAMO) é outro parâmetro que vem ganhando 

destaque em pesquisa de mecanismos de surgimento de fragilidade óssea. A ressonância 

magnética é o melhor método não invasivo para a mensuração do TAMO. Nos últimos anos, 

vários trabalhos vêm explorando o papel do TAMO não só em indivíduos com diabetes melito 

tipo 2, como também em outras doenças como anorexia nervosa, obesidade, diabetes melito 

tipo 1, doença de Cushing, síndrome do intestino curto e doença inflamatória intestinal, além 

de indivíduos normais. Muitos trabalhos ressaltam que o TAMO tem correlação negativa com 

a massa óssea em diversas doenças. 

 

Tecido adiposo da medula óssea e massa óssea 

 

Com o aprimoramento das técnicas de imagem, tornou-se possível acessar de modo não 

invasivo o tecido adiposo da medula óssea. A ressonância magnética permite acessar o 
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TAMO principalmente por meio da técnica de espectroscopia. O tecido adiposo da medula 

óssea era reconhecido meramente como um tecido de preenchimento, substituindo o tecido 

hematopoiético ao longo do envelhecimento. Mas isto mudou, o papel que o TAMO exerce 

sobre o tecido ósseo passou a ser largamente explorado nos últimos anos e representa hoje 

uma importante linha de investigação sobre a etiopatogenia da osteoporose. Existe uma 

quantidade expressiva de tecido adiposo da medula óssea no organismo. Ele constitui cerca de 

10% do total de tecido adiposo de um indivíduo saudável. 

Em algumas situações, pode ocorrer acúmulo de adiposidade da medula óssea, e ela pode 

ter relação negativa com a massa óssea, isto ocorre, por exemplo, na anorexia nervosa e na 

osteoporose em idosos (Rosen e Bouxsein, 2006; Patsch et al. , Li et al. 2013; Bredella, Fazeli 

et al. 2014, de Paula 2018). Entretanto, este tema ainda é pouco explorado e é possível que a 

adiposidade da medula óssea, assim como outros subtipos de tecido adiposo, possa ter 

influência positiva ou negativa a depender das circunstâncias. 

O tecido adiposo da medula óssea desenvolve-se após o nascimento e seu estoque aumenta 

durante o processo de envelhecimento (Fazeli et al., 2012). É possível que na infância, o 

tecido adiposo da medula óssea tenha importante papel de prover energia para a modelação 

óssea (Kawai e Rosen, 2010). Por volta da terceira década de vida, a adiposidade da medula 

óssea ocupa de 50 a 70% do total do volume da medula óssea (Hindorf et al., 2010). Já na 

oitava e nona décadas de vida, em torno de 90% da medula óssea é constituída por gordura 

(Hardouin et al., 2014). Como parte do processo de envelhecimento é possível que a relação 

entre formação óssea e adipogênese seja modificada, passando a última a ter a influência 

negativa sobre a primeira. A relação entre o tecido adiposo da medula e a massa óssea é 

complexa e possivelmente depende da condição do indivíduo e da quantidade de lipídeo 

estocado (Reid, 2010; Campos et al., 2012). Em diversas condições associadas à osteoporose 

como a senilidade, anorexia nervosa, uso crônico de glicocorticóides, menopausa e 
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imobilidade, o aumento da adiposidade da medula óssea esta associada a fragilidade óssea 

(Rosen e Bouxsein, 2006; Bredella et al., 2015). Pierre Menieur (1971) foi o primeiro 

pesquisador a descrever a relação entre a adiposidade da medula óssea com idade e osso 

trabecular (Meunier et al., 1971).  

O avanço obtido no conhecimento o papel do TAMO sobre o desenvolvimento e a 

manutenção da massa óssea ainda é parcial e multifacetado. Osteoblastos e adipócitos se 

originam de uma mesma célula tronco mesenquimal. Assim, o aumento da diferenciação no 

sentido de uma célula pode ocorrer em detrimento da outra. Durante o processo de 

     h                                        ã     PPARγ                    

mesenquimais da medula óssea, favorecendo a adipogênese. Este fato está de acordo com 

Kugel et al. (2001), que mostraram que a adiposidade da medula óssea aumenta com a idade 

em ambos os sexos. (Kugel et al., 2001). Manolagas et al. propõem que a osteoblastogênse é 

afetada de forma negativa pelo aumento da adiposidade de medula, pois este processo está 

relacionado com o aumento do estresse oxidativo (Manolagas e Almeida, 2007). Além disso, 

a secreção de citocinas inflamatórias pelo tecido adiposo pode promover o recrutamento de 

osteoclastos, podendo levar a perda de massa óssea (Jilka et al., 2007). Desta maneira, 

surgiram indícios que a adipogênese da medula óssea pode influenciar a microarquitetura 

óssea e consequentemente a resistência óssea (Nuttall e Gimble, 2000). Assim, surgiu o 

interesse de se estudar o papel da adiposidade da medula óssea sobre a massa óssea em 

diversas condições, e entre elas o diabetes melito tipo 2.  

Apesar de representar um sítio de depósito de gordura, o TAMO possui características 

diferentes do tecido adiposo branco e do tecido adiposo marrom. O tecido adiposo branco 

armazena o excesso de energia, o qual, quando necessário, serve de fonte para a geração de 

ácidos graxos e glicerol. O tecido adiposo marrom expressa proteínas termogênicas, a 

proteína desacopladora 1, permitindo a dissipação de energia através da produção de calor. Já 
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o tecido adiposo da medula óssea não se correlaciona com peso ou índice de massa corporal 

(Justesen et al., 2001), nem expressa grandes quantidades de proteínas termogênicas. 

Histologicamente, o tecido adiposo da medula óssea contém um grande vacúolo de 

triglicerídeos formado por ácidos graxos que podem ser saturados, mono ou poli-insaturados 

(Griffith et al., 2009). Assim, o TAMO é por muitos autores considerado como um subtipo de 

tecido adiposo, intermediário entre o branco e o marrom, pois apresenta características 

distintas deles.  Devido a sua localização, o tecido adiposo da medula óssea encontra-se em 

posição privilegiada para interagir com as células que compõem o rico microambiente ósseo, 

em particular as de linhagens osteoblásticas e osteoclásticas.  

Existem 2 subtipos conhecidos de tecido adiposo da medula óssea, o regulado e o 

constitutivo. O TAMO regulado é encontrado nas regiões mais proximais, como a tíbia 

proximal, fêmur e coluna lombar. Ele pode se adaptar em resposta a um estímulo fisiológico, 

como por exemplo, se expandir em situações de restrição calórica. Já o TAMO constitutivo se 

encontra nas porções distais dos ossos longos, como na tíbia distal e vértebras sacrais, sendo 

caracterizado como um grupo denso de células de gordura similares ao tecido adiposo branco 

(Scheller et al., 2015). Os dois tipos de TAMO são distintos tanto anatomicamente quando em 

suas respostas aos estímulos. O TAMO constitutivo aparece logo no período pós-natal, não se 

altera frente a estímulos e nem frente a mudanças patofisiológicas, como anorexia, por 

exemplo. O TAMO regulado se desenvolve após o constitutivo, fica localizado entre as 

células hematopoiéticas e sofre alterações mediante estímulos e condições, como idade, peso, 

temperatura e fatores endócrinos (Scheller et al., 2015; Li et al., 2018; Scheller et al., 2019). 

Scheller et al. (2019) mostraram recentemente que o tecido adiposo da medula óssea 

constitutivo é mais resistente a estímulos lipolíticos (Scheller et al., 2019). 

Muitos trabalhos mostraram relação inversa entre quantidade de TAMO e massa óssea, 

bem como relação positiva entre tecido adiposo da medula óssea e idade. Trabalho recente 
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avaliou homens e mulheres saudáveis e não obesos. Mesmo nesta população, encontrou-se 

correlação negativa entre massa óssea e TAMO e o contrário, positiva entre idade e TAMO 

(Maciel et al., 2017).  

Estudos com pacientes com anorexia nervosa tiveram atenção devido a alguns 

resultados paradoxais em relação ao acúmulo de gordura corporal. A anorexia nervosa é uma 

condição psiquiátrica onde o indivíduo se auto-impõe o jejum prolongado, provocando 

marcante perda de peso, bem como alterações hormonais e metabólicas. O fato curioso nesta 

doença ocorre devido ao contraste entre os nichos de deposição de gordura. Enquanto há 

diminuição do tecido adiposo branco, ocorre o aumento de TAMO e ele se correlaciona 

negativamente com a massa óssea (Bredella et al., 2009). Ou seja, a expansão do tecido 

adiposo da medula óssea é adaptativamente diferente a mudanças nutricionais em relação a 

outros subtipos de tecido adiposo (Fazeli et al., 2012). Parreiras-e-Silva explorou outra 

doença também relacionada à intensa perda de peso, a Síndrome do Intestino Curto. Após a 

cirurgia de ressecção do intestino, o estado disabsortivo faz com que os indivíduos percam 

peso mesmo com tratamento nutricional. Nesta condição, a adiposidade da medula óssea não 

se altera, mas observa-se relação positiva deste parâmetro com a massa óssea, ao contrário 

com o que ocorre na anorexia nervosa. Assim, surge a hipótese de que o acesso a calorias que 

ocorre na síndrome do intestino curto pode modular o a adipogênese da medula óssea. 

Estudos da adiposidade da medula óssea em diabetes melito tipo 2, situação 

nutricionalmente contrária às anteriores, ainda são controversos. Patsch et al. (2013) 

mostraram que indivíduos diabéticos com fraturas possuem adiposidade da medula óssea mais 

elevada quando comparados com um grupo controle (Patsch, Li, et al., 2013). Em 

contrapartida, trabalho recente avaliou 78 indivíduos divididos em grupos controle, obeso e 

diabético. A adiposidade da medula óssea foi similar entre os grupos e houve uma tendência 

de associação negativa entre massa óssea da coluna lombar e a adiposidade da medula óssea 
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(De Araujo et al., 2017). Estes dados controversos estimulam mais estudos da relação da 

adiposidade da medula óssea e a massa óssea em indivíduos diabéticos. 

É possível mensurar não só a quantidade de tecido adiposo da medula óssea, como também 

a sua composição lipídica. Maciel (2017) et al. mostraram que mulheres e homens com 

massas ósseas semelhantes, as mulheres apresentam maiores quantidades de lipídeos 

insaturados na medula óssea que homens (Maciel et al., 2017). Patsch et al. mostraram que 

indivíduos diabéticos com fratura possuem quantidades menores de lipídeos insaturados e 

maiores de lipídeos saturados na medula óssea (Patsch et al., 2013). O mesmo ocorre em 

indivíduos com osteoporose (Yeung et al., 2005). Estes dados sugerem que os lipídeos 

saturados podem estar relacionados com a fragilidade óssea, enquanto os insaturados parecem 

estar associados a maior resistência óssea. 

O tecido adiposo da medula óssea também funciona como órgão secretor. Cawthorn et al. 

(2014) estudaram mulheres com anorexia nervosa. Nesta condição, há o aumento da 

adiposidade da medula óssea (Cawthorn et al., 2014). Atrelado a isto, os autores verificaram 

que ocorre o aumento da secreção de adiponectina, umas das moléculas responsáveis pela 

regulação do metabolismo energético. Esta molécula é responsável pelo aumento da 

sensibilidade a insulina e também na regulação de sua secreção. 

Desta maneira, o tecido adiposo da medula óssea não só pode ter papel local, na 

modulação do microambiente ósseo, como também pode ter efeito na modulação metabólica 

sistêmica. Este tecido parece se comportar diferentemente nas diversas condições do 

organismo. Dados mais claros sobre o comportamento do TAMO poderiam ajudar os critérios 

diagnósticos ou prognósticos. 

 

Tecido muscular e tecido ósseo 
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O tecido muscular esquelético tem influência positiva sobre a formação óssea e 

existem dados que sugerem que a hipertrofia muscular reduz risco de fraturas (Kaji 2013). Em 

grande parte, este efeito se deve a ação mecânica de contração muscular. Além disso, o tecido 

muscular também tem função endócrina, participando não só da modulação do metabolismo 

energético, mas também do ósseo. Miocinas como a miostatina e a irisina são moléculas que 

provavelmente estão envolvidas nestes processos. O aumento da miostatina suprime o 

aumento da massa muscular e pode promover o acúmulo de gordura corporal (Hamrick et al., 

2002). Brandt et al. mostraram que a miostatina circulante está aumentada em indivíduos 

diabéticos e que a miostatina também se correlacionou positivamente com o HOMA-IR 

(Brandt et al., 2012). A irisina sérica aumenta principalmente após o exercício físico. Porém, 

ela também pode ser secretada pelo tecido adiposo. Em ratos com dieta que induz à 

obesidade, foi encontrado um aumento de secreção de irisina pelo tecido adiposo branco. Este 

pode ser um mecanismo adaptativo para a prevenção das morbidades consequentes da 

obesidade. Adicionalmente, estudos experimentais mostram que animais tratados com irisina 

recombinante apresentam melhora em parâmetros ósseos, como aumento da cortical óssea, 

geometria e resistência óssea (Colaianni e Grano, 2015).  

A hipertrofia muscular pode ter efeito benéfico para o organismo, assim como a perda 

de massa muscular e sua disfunção podem ter efeitos deletérios. A sarcopenia, caracterizada 

por perda de massa e diminuição da força muscular, ocorre principalmente no 

envelhecimento, mas pode também ocorrer em diversas situações. Ela é multifatorial, mas 

ocorre principalmente devido a má nutrição, sedentarismo e envelhecimento. O diabetes e a 

perda de massa muscular possuem algumas origens em comum, como o sedentarismo e a 

diminuição de hormônios anabólicos, como o IGF1, testosterona e grelina (Landi et al., 

2013). Também contribui para a disfunção muscular a diminuição do fluxo sanguíneo para as 

células musculares devido a falhas na microcirculação dos diabéticos. Park et al. (2006) 
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mostraram que idosos com diabetes melito tipo 2 tiveram um declínio 30% maior de força 

muscular nas pernas em comparação com indivíduos saudáveis pareados por idade, podendo o 

acúmulo de gordura muscular contribuir para a perda de força muscular. O acúmulo ectópico 

de gordura no músculo descrito por Tsatoulis em 2013 pode gerar doenças crônicas como 

dislipidemia, hipertensão e resistência à insulina (Tsatsoulis et al 2013). A resistência à 

insulina muscular é um evento chave e pode ser detectado muito tempo antes do diagnóstico 

do DM2 (Defronzo, 2009). A resistência à insulina está relacionada a danos no tecido 

muscular. A hiperglicemia leva a aumento da concentração de ácidos graxos circulantes e 

também de citocinas inflamatórias. Existem hipóteses de que a inflamação muscular pode 

levar a proteólise com degradação de microfilamentos, que ocorre devido a ativação da 

caspase 3 (Lee et al., 2004). A capacidade oxidativa mitocondrial do músculo é 

frequentemente prejudicada, causando uma redução na atividade de oxidação de gordura. 

Como consequência, esta disfunção mitocondrial muscular leva ao acúmulo de lipídeos 

intramiocelulares (Defronzo, 2009). Desta maneira, existe relação do acúmulo de lipídeos 

intramusculares no metabolismo energético, gerando resistência à insulina. Mas ainda não há 

dados na literatura que elucidem a relação do acúmulo de lipídeos intramusculares e o tecido 

ósseo.  

Os aspectos descritos acima indicam que o tecido ósseo pode sofrer influência do 

DM2.  Por outro lado, resultados de trabalhos com modelos experimentais têm indicado que o 

tecido ósseo pode influenciar a sensibilidade insulínica. Fulzelle et al. (2010) estudaram 

camundongos com deleção do receptor da insulina em osteoblastos e mostraram que esses 

animais têm menor sensibilidade à insulina e tolerância à glicose, além de apresentarem 

menor concentração de osteocalcina sérica quando comparados com animais controles 

(Fulzele et al., 2010). A administração de osteocalcina nestes animais levou a aumento da 

sensibilidade à insulina. Estes animais sem receptor de insulina em osteoblastos apresentavam 
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osteopenia (Ferron et al., 2010). Outro trabalho com modelo experimental levanta a hipótese 

de que o tecido ósseo também pode regular a ingestão alimentar. Animais receberam um 

implante com 15% de seu peso e isso fez com que estes animais perdessem aproximadamente 

80% do peso desta carga, através da redução da ingestão alimentar. A hipótese deste trabalho 

é que elevações no peso corporal são sentidos pelos osteócitos como um aumento tensão e, 

em resposta, um fator anorexígeno desconhecido é secretado (Jansson et al., 2018).  

Trabalhos em humanos mostram que indivíduos com resistência à insulina possuem 

massa óssea preservada. Este resultado ocorre nitidamente quando indivíduos com DM2 são 

submetidos à densitometria óssea (Patsch, Li, et al., 2013;  De Araujo et al., 2017).  O último 

estudo avaliou 78 indivíduos separados em diabético tipo 2, obesos e controles quanto a 

quantidade de TAMO e sua relação com a resistência à insulina. Os resultados mostraram que 

os indivíduos diabéticos não tinham comprometimento da quantidade de massa óssea. A 

resistência à insulina, nitidamente relacionada com doenças cardiovasculares, esteatose 

hepáticas e desenvolvimento do DM2, não foi relacionada com a adiposidade da medula óssea 

neste trabalho (De Araujo et al., 2017). De Paula et al. avaliaram 31 mulheres não diabéticas 

e também verificaram que não há relação da resistência à insulina e a adiposidade da medula 

óssea (De Paula et al., 2015). Estes trabalhos avaliaram o fígado e o tecido adiposo visceral, 

que com o acúmulo de lipídeos, se tornam responsáveis pelo desenvolvimento da resistência à 

insulina. Ainda não existem dados na literatura sobre o acúmulo de lipídeos no músculo e sua 

relação com o tecido adiposo da medula óssea.  

Quanto a relação da resistência à insulina e o tecido ósseo, trabalho com indivíduos 

portadores de síndrome de Berardinelli, doença onde ocorre resistência à insulina grave 

devido a lipodistrofia severa, mostrou que estes indivíduos possuem massa óssea preservada 

ou alta e a massa óssea se correlacionou positivamente com o HOMA-IR (Lima et al., 2018). 

Este trabalho confirma que a resistência à insulina não é causa de diminuição de massa óssea. 
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 Em conjunto, os dados mencionados acima indicam que o metabolismo energético e 

ósseo estão interligados por uma rede complexa de fatores endócrinos e parácrinos que 

possivelmente exercem papel de regulação mútua entre os tecidos mesenquimais.  Portanto, 

existe atualmente grande interesse em se elucidar o papel que a redistribuição de gordura e de 

citocinas do tecido adiposo e muscular exercem sobre o alterações ósseas e na adiposidade da 

medula óssea no diabetes melito tipo 2. 
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Justificativa 

 

A identificação precoce dos fatores de risco de fraturas é fundamental para prevenção de 

fratura em pacientes de risco (Abrahamsen, Rejnmark et al. 2006). No DM2 esta tarefa tem 

sido dificultada devido à peculiaridade do diabetes tipo 2 de não prejudicar a massa óssea. 

Desta forma, existe grande interesse em se caracterizar adequadamente a microarquitetura 

óssea no DM2 e detectar os parâmetros qualitativos ósseos que afetam negativamente a 

resistência óssea nesta doença. A relação os tecidos mesenquimais não mineralizados com o 

ósseo tem sido pouco investigado no DM2, sendo esta uma área de alta relevância devido a 

plasticidade funcional dos tecidos muscular e adiposo inclusive como moduladores de outros 

sistemas.  
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Objetivo geral 

 

Caracterizar o fenótipo ósseo trabecular em pacientes com DM2 e avaliar a influência do 

tecido adiposo da medula óssea, do acúmulo de gordura muscular e da resistência à insulina 

sobre o tecido ósseo.  
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Objetivos específicos 

 

- Avaliar a massa óssea e a composição corporal por absorciometria de raio-x de dupla 

energia (DXA) em coluna lombar, colo do fêmur, antebraço,  fêmur total e corpo total; 

-Avaliar quantitativamente a microarquitetura trabecular da tíbia proximal por ressonância 

magnética no DM2; 

-Avaliar a gordura intramuscular e adiposidade da medula óssea por ressonância magnética e 

estabelecer a associação destes parâmetros com a massa óssea e a os dados de 

microarquitetura trabecular 

-Avaliar a associação entre HOMA-IR com massa óssea, microarquitetura trabecular, 

adiposidade muscular e TAMO. 

-Avaliar o TBS da coluna lombar e sua relação com a DMO de coluna lombar, TAMO, 

parâmetros bioquímicos, parâmetros do trabeculado ósseo. 

- Avaliar a relação do TBS com o HOMA-IR 
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Casuística e métodos 

Seleção dos voluntários 

 

 Foram recrutados 101 indivíduos sendo 28 do grupo Controle (C: 18F, 10M), 36 do 

grupo Obeso/Sobrepeso (O: 24F/12M) e 37 do grupo Diabetes melito tipo 2 (DM2: 

23F/14M). Os pacientes foram selecionados no Ambulatório de Diabetes e Endocrinologia do 

Centro Saúde Escola (CSE) da FMRP-USP, seguindo os critérios de inclusão e exclusão 

citados abaixo. O protocolo foi aprovado pelo comitê de ética do CSE-FMRP-USP (CAAE: 

52563116.7.0000.5414) (Anexo I). Os participantes foram informados sobre todos os 

procedimentos que foram submetidos e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo II). 

 

Critérios de inclusão e exclusão 

 

 O critério de inclusão do grupo controle foi: indivíduos saudáveis de 30 a 70 anos. Os 

critérios de inclusão dos pacientes diabéticos foram: idade de 30 a 70 anos e DM2 

diagnosticado há pelo menos cinco anos.  

Foram excluídos do grupo controle e do grupo O os indivíduos que apresentaram 

glicose de jejum maior ou igual a 126 mg/dl. Adicionalmente, foram excluídos, do grupo C, O 

e do grupo DM2, indivíduos com insuficiência renal ou hepática, pessoas com história de 

tabagismo e etilismo, pessoas com história de uso de medicamentos que interferem no 

metabolismo mineral (carbonato de cálcio, vitamina D, calcitonina, bifosfonatos, inibidores 

de recaptação da serotonina, anticonvulsivantes, diuréticos tiazídicos, terapia de reposição 

hormonal e uso crônico de glicocorticóides) e os que tiverem história pessoal e familiar de 
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doenças osteometabólicas. Foram também excluídos do grupo DM2 indivíduos com 

evidências clínicas e bioquímicas de complicações crônicas do diabetes. 
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Exames  

Bioquímicos 

 

 A coleta de sangue foi realizada com os indivíduos em jejum de 12 horas. As dosagens 

bioquímicas foram realizadas no Laboratório Central do HCFMRP-USP. Alíquotas de soro 

foram armazenadas a -70º C até o dia de sua utilização e foram destinadas às dosagens 

hormonais e fatores sistêmicos.  As dosagens de cálcio, fósforo, glicose, TGO, TGP, 

creatinina, fosfatase alcalina e lipidograma foram realizadas em aparelho analisador 

bioquímico automático (KONELAB 60i, Wiener, Thermo Clinical Labsystem ou Ruukintie, 

Espoo, Finlândia). A osteocalcina foi determinada por ensaio imunoenzimático (hOST-

EASIA Diasource, Louvain la Neuve, Bélgica) no laboratório de Metabolismo ósseo do HC-

FMRP-USP. As dosagens de 25(OH)D foram realizadas por quimioluminescência, em 

analisador imunológico automático (modelo Liaison, Diasorin, União Européia). O PTH 

intacto e a insulina foram determinados por quimioluminescência, por analisador automático 

(modelo Liaison, Diasorin, União Européia). A hemoglobina glicada foi dosada por HPLC 

(aparelho BIORAD D10). O telopeptídeo carboxiterminal do colágeno tipo I (CTX) sérico foi 

dosado por eletroquimioluminescência (aparelho Elecsys, Roche). A adiponectina foi 

determinada por ensaio imunoenzimático (Human Adiponectin ELISA, TecoQuidel, Sissach, 

Suiça). O modelo de avaliação da homeostase (HOMA-IR) foi calculado segundo a fórmula: 

                (μU/  ) × g        (    / )/22,5. 

Densitometria óssea 

 

 Os voluntários foram submetidos a exame de densitometria óssea para as 

medidas da DMO em coluna lombar (L1-L4), colo do fêmur, fêmur total e 1/3 do antebraço. 
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A densitometria óssea de corpo total foi realizada para a obtenção da quantidade de gordura 

corporal total - % de gordura corporal total. Os resultados das DMO foram expressos em 

g/cm² e T-score. Foi utilizado um aparelho da marca Hologic (Discovery Wi, QDR series, 

Waltham, MA, USA). O erro de precisão foi de 0,87 %, 1,84 %, 1,46 %, 1,99 % e 0,98%, 

respectivamente, para coluna lombar (L1-L4), colo do fêmur, fêmur total, 1/3 do antebraço e 

corpo total. Os exames de densitometria óssea foram realizados no Centro de Imagens do HC-

FMRP-USP. O índice de massa gorda (IMG) foi calculado dividindo a quantidade total de 

massa gorda pela altura ao quadrado (Kelly et al., 2009). O índice de massa magra (IMM) foi 

calculado segundo Baumgartner, somando a quantidade de massa magra dos membros e 

dividindo este valor pela altura ao quadrado (Baumgartner et al., 1998).  

O TBS foi avaliado na coluna lombar (L1-L4) e na vértebra L3. TBS de L1-L4 foi 

calculado como o valor médio das medições individuais para as vértebras de L1 a L4 

utilizando o Software TBS iNsight versão 3.0 (Med-Imaps, Genebra, Suíça). 

 

Ressonância magnética 

 

 Os exames de ressonância magnética (RM) são realizados em aparelho 3.0 Tesla 

(Philips Medical System, modelo ACHIEVA). 

Coluna lombar 

 

A espectroscopia por ressonância magnética da vértebra L3 foi realizada utilizando 

bobina phased array para região lombar. Imagens ponderadas em T2 (TE: 120ms, 

espaçamento entre fatias (gap): 4,4mm, echo-train-lenght: 19 TR: 3900ms, espessura do 

corte: 4mm, flip angle: 45
o
) adquiridas em orientação sagital foram utilizadas como 

localizadoras para a espectroscopia. Um voxel cúbico de 20mm de lado posicionado sobre o 



37 

 

corpo vertebral L3 foi utilizado como volume de interesse para aplicação da técnica PRESS 

(espectroscopia), com 16 aquisições, com supressão do sinal da água, flip angle 90
o
, tempo de 

repetição (TR): 1600ms e múltiplos valores de tempo de eco (TE): 40/60/80ms. Os dados 

foram processados com o software LCmodel (PROVENCHER, 1993) com o qual foi 

calculada a adiposidade da medula óssea total (TAMOt), a partir da área sob a curva do sinal 

na região de 0,9; 1,3; 2,0; 5,3 ppm das concentrações de gorduras e 4,7 ppm da concentração 

da água. O pico da concentração de água foi igualmente corrigido ante o efeito de relaxação 

transversal. O pico na região de 1,3 ppm é correspondentes à fração saturada do TAMO – 

lipídeos saturados (TAMO SAT), o pico na região de 5,3 ppm corresponde à fração insaturada 

do TAMO – lipídeos insaturados (TAMO INSAT) e o pico de 2,0 ppm corresponde ao lipídio 

residual (LR), que é uma mistura indiferenciável de lipídeos saturados e insaturados (figura 

1). O valor que foi relatado no presente estudo como tecido adiposo da medula óssea total foi 

calculado a partir da fórmula: [(SAT + INSAT + LR)/(SAT + INSAT + LR) + água] x 100. A 

fração saturada do tecido adiposo da medula óssea foi calculada a partir da fórmula 

[(SAT)/(SAT + INSAT + LR) + água] x 100 e a fração insaturada [(INSAT)/(SAT + INSAT 

+ LR) + água] x 100.  O erro de precisão foi de 4,5 %.  
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Figura 1- Espectro obtido através de exame de ressonância magnética de hidrogênio, com 

processamento pelo software LCModel. As áreas sob a curva evidenciam quantidades de água 

e gordura na vértebra.  A imagem no alto à esquerda mostra o voxel no centro do corpo. 

 

Espectroscopia da tíbia esquerda 

 

A diáfise da tíbia esquerda foi escolhida como região de interesse. Os sujeitos foram 

posicionados com os pés primeiro no aparelho de ressonância magnética, na posição supina e 

a bobina XL torso foi utilizada. Uma sequência localizadora foi utilizada para o 

posicionamento do voxel (single voxel) de 20x20x20mm.  Foi realizada a espectroscopia de 

hidrogênio por ressonância magnética (sequencia PRESS) sem supressão de água com os 

seguintes parâmetros: TE:30 ms, TR:1600 ms, NSA 16 aquisições. 

 O programa LCModel foi utilizado para a quantificação dos lipídeos intraósseos. Os 

picos de lipídeos correspondem a área sob a curva de cada pico escolhido: insaturado (5,3 

ppm), saturado (1,3 ppm) e lipídeos residuais (2,0 ppm). Os picos de lipídeos foram ajustados 

com o pico da água (4,7 ppm).  O valor que foi relatado no presente estudo como tecido 
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adiposo da medula óssea total foi calculado a partir da fórmula: [(LS + LI + LR)/(LS + LI + 

LR) + água] x 100. A fração saturada do tecido adiposo da medula óssea foi calculada a partir 

da fórmula [(LS)/(LS + LI + LR) + água] x 100 e a fração insaturada [(LI)/(LS + LI + LR) + 

água] x 100.   

 

 

Figura 2 - Espectro da medula óssea da tíbia obtido através de exame de ressonância 

magnética de hidrogênio, com processamento pelo software LCModel. As áreas sob a curva 

evidenciam quantidades de água (4,7ppm) e gordura (1,3; 2,0 e 5,3 ppm). 

 

Panturrilha esquerda – gordura do músculo sóleo 

 

Foi realizada a espectroscopia por RM do músculo sóleo. Imagens gradiente-eco 

adquiridas em orientação axial foram utilizadas como localizadoras para a espectroscopia 

(TE: 11ms, TR: 400 ms, gap: 1,0 mm, espessura do corte: 4mm, FOV: 22cm). Um voxel de 

20 x 20 x 49 cm posicionado no músculo sóleo, posicionado no local de maior área do 

músculo sóleo, evitando estruturas vasculares, servirá como volume de interesse para 
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aplicação da técnica PRESS (espectroscopia), com 48 aquisições, com supressão do sinal da 

água, espessura do corte de 5 mm, TE de 36ms e TR de 2400ms. Foi considerado o pico de 

gordura intra miócito o de 1,3 ppm e extra miócito 1,5ppm. A gordura muscular total foi 

obtida através da somatória dos picos 0,9; 1,1; 1,3; 1,5; 2,1 e 2,3 ppm. O pico de água 

corresponde ao pico 4,7 ppm (Bredella et al, 2013). 

 

Figura 3 - Espectro por ressonância magnética da panturrilha esquerda de um voluntário do 

sexo masculino do grupo controle. As áreas sob as curvas evidenciam as quantidades de 

lipídeos intramiócitos (IMCL) e extramiócitos (EMCL). 

 

 

Figura 4 - Espectro por ressonância magnética da panturrilha esquerda de um voluntário do 

sexo feminino do grupo DMT2. As áreas sob as curvas evidenciam as quantidades de lipídeos 

intramiócitos (IMCL) e extramiócitos (EMCL). 
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Micro-ressonância do trabeculado ósseo 

 

Aquisição da imagem 

 

O exame de imagem da tíbia esquerda foi utilizado para avaliar a microarquitetura 

óssea. Foi utilizada bobina phased array para região lombar. As imagens foram adquiridas 

com uma sequência de aquisição tridimensional FLASH (fast low-angle shot sequence - 3D 

FLASH), com TR e TE de 5,37 ms e 4,92 ms, respectivamente. Ângulo de flip = 45, largura 

de banda= 130 Hz/pixel, field-of-view: 100 mm,      z 512ˣ512,       ã          =0,234 

   ˣ 0,234   , 60 f      coronais, espessura da fatia= 0,3 mm, fator de aceleração 

(GRAPPA) = 2. Tempo de aquisição:15 min 18 s. A região escolhida foi a tíbia proximal.  

 

Protocolo de processamento no 3D Slicer 

 

A cartilagem de crescimento foi utilizada como ponto de referência, com o primeiro 

corte posicionado no local imediatamente distal a ela. Os cortes subsequentes foram feitos 

distalmente ao longo da tíbia. As imagens foram visualizadas com o software 3DSlicer e o 

cálculo do volume aparente trabecular ósseo e espessura trabecular aparente foram feitos com 

o uso de scripts customizados. Estes parâmetros foram obtidos através dos histogramas dos 

valores de tons de cinza das imagens conforme técnica descrita abaixo (Majumdar e Genant, 

1997): 

1. Imagens foram adquiridas com 234x234 micrômetros, espessura da fatia de 300 

micrômetros (40 fatias); 

2. Filtro mediana 2x2 voxels foi aplicado no volume e os tons de cinza da imagem 

foram invertidos; 

3. A região trabecular do osso foi segmentada definindo uma região de interesse 

(Compston et al.) com base na borda interna do osso cortical (Ib); 

4. Com o auxilio do histograma, a intensidade corte (Il) foi definido pela metade da 

quantidade de pixels na moda da distribuição dentro da ROI: Il=Imax/2; 
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5. A intensidade de brilho limítrofe (Ir) foi calculada conforme a fórmula abaixo. 

Acima deste valor, os pixels representam osso trabecular e, abaixo, medula óssea:  

Ir= Ib · X + (1-X) · Il 

6. A fração aparente do osso trabecular foi calculada pela razão BV/TV (número de 

pixels no osso trabecular/pixels totais). O valor de BV foi definido pela soma do 

número de pixels com valores acima do brilho da região cortical do osso (Ib), 

usada na segmentação anterior: X=BV/TV. 

 

Os valores dos diferentes grupos foram submetidos à comparação pareada com um 

teste t (bicaudal, heterocedástico, com alfa definido em 0,05). 

 

 

Figura 5 - Correspondências entre aspectos da imagem do trabeculado ósseo e a distribuição 

dos valores de brilho na imagem. a. Comparação entre imagens do trabeculado ósseo de um 

indivíduo saudável (à esquerda) e um indivíduo com osteoporose (à direita). As regiões 

marcadas tiveram seus valores de brilho selecionados para elaboração do histograma. b. 

Histograma da escala de cinza. Em preto o histograma do indivíduo controle e em vermelho o 

histograma do indivíduo com osteoporose. A linha azul representa o valor médio de brilho na 

região do osso cortical. 

 

Análises das imagens 

 

A região escolhida como volume de interesse foi localizada na tíbia proximal. A 

cartilagem de crescimento foi utilizada como ponto de referência no corte sagital. Com o 

auxílio de um marcador esférico (15 mm de raio) tangenciando a cartilagem de crescimento, 

foi localizado o ponto central do volume de interesse. Após a sinalização com um marcador 
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cúbico pontual, este ponto foi dilatado (oito vizinhos) até formar um cubo com 10 mm de 

aresta. Como resultado deste processo, o topo do volume de interesse sempre ficou 

posicionado distalmente a 10 mm da cicatriz de crescimento. Após a binarização da imagem, 

o volume resultante foi submetido ao pacote de análise BoneJ, para fazer os cálculos de 

volume trabecular aparente (BV), volume ósseo aparente (TV), densidade de conectividade 

(conn.D), separação média entre as trabéculas aparente (Th.Sp) e espessura média trabecular 

aparente (Tb.Th). O protocolo detalhado utilizado para as análises das imagens está no Anexo 

III. 

 

 

Figura 6 - A: Imagem obtida por ressonância magnética de trabeculado ósseo. Neste local é 

selecionado o volume de interesse. B. Imagem binarizada. C: reconstrução do volume 

selecionado. 

 

Análise estatística 

 
 Os resultados foram analisados por teste ANOVA, testes de correlação de 

Pearson e regressão linear simples e múltipla. Para a regressão linear múltipla foram 

consideradas como co-variáveis os parâmetros idade e índice de massa corporal (IMC). A 

diferença do sexo entre os grupos foi calculada por teste qui-quadrado. Todas as análises 

foram realizadas no software estatístico SAS 9.4 (SAS Institute Inc., SAS/S A  U   ’  
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Guide, Version 9.4, Cary, NC: SAS Institute INC.,2013) e os gráficos foram construídos no 

software estatístico R 3.3.2 e GraphPad Prism 5.  

O cálculo do tamanho amostral foi realizado previamente e foi baseado em projeto 

piloto realizado com a metodologia descrita acima. Considerou-se a comparação de médias 

entre os grupos para a variável TAMO e consideram-se as seguintes estimativas: 

● Média estimada do grupo DM2: 49.1 

● Média estimada do grupo Obeso: 40.9 

● Desvio-padrão: 10 

Desta maneira, obtém-se um cálculo de tamanho de amostra mínimo de 25 indivíduos para 

cada grupo considerando como parâmetros o poder do teste de 80% e nível de significância de 

5%.  
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Resultados 

 

Foram recrutados 101 indivíduos sendo 28 do grupo Controle (C: 18F, 10M), 36 do 

grupo Obeso (O: 24F/12M) e 37 do grupo Diabetes melito tipo 2 (DM2: 23F/14M). Os grupos 

O e DM2 foram pareados quanto a peso, idade, altura e IMC.  O grupo C foi pareado com os 

dois outros grupos por idade e altura. Os dados de caracterização dos grupos estão na Figura 

1. Os grupos também foram adequadamente pareados segundo ao sexo (Figura 2). 

 

Tabela 1 - Caracterização dos grupos 

 C (n=28) 

18F/10M 

O (n=36) 

24F/12M 

DM2 (n=37) 

23F/14M 

Idade (anos) 50±11 52±11 54±9 

Peso (Kg) 64±8 82±15** 84±15* 

Altura (m) 1,67±0,08 1,65±0,09 1,65±0,11 

IMC (Kg/m²) 22,9±1,6 30,0±4,9** 31,1±5,3* 

*significa que DM2>C, p<0.05 

**Significa que O>C, p<0.05 

C: gupo controle, O: grupo obeso e DM2: grupo diabetes melito tipo 2  

 

 

Tabela 2 - Distribuição do sexo entre os grupos 

Sexo 
Grupo 

Valor p 
C O DM2 

Feminino 18 (62%) 24 (67%) 23 (62%) 0,9224 

Masculino 10 (38%) 12 (33%) 14 (38%)  

Valor p do teste de associação qui-quadrado 

 

 

Os valores de glicemia sérica e de hemoglobina glicada foram maiores no grupo DM2 

do que nos outros dois grupos. O cálcio, a fosfatase alcalina, o TGO e o IGF1 foram 

semelhantes entre os três grupos. O fósforo foi maior no grupo DM2 do que no grupo O, 

porém, nenhum voluntário apresentou fósforo fora dos limites da normalidade. O TGP foi 
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maior no grupo DM2 do que no grupo C. O colesterol foi semelhante entre os grupos, mas os 

níveis séricos de triglicérides foram maiores no grupo DM2 quando comparados com os 

outros dois grupos. O HDL e LDL foram maiores no grupo C do que no grupo DM2 e O. A 

vitamina D e o CTX foram semelhantes entre os grupos, porém a osteocalcina foi menor no 

grupo DM2 do que no grupo C. A adiponectina foi menor no grupo DM2 em comparação 

com os grupos C e O. A insulina e o HOMA-IR foram maiores no grupo O quando 

comparados com o grupo C(Tabela 3). Não foram analisados os níveis séricos de insulina no 

grupo DM2, pois alguns voluntários deste grupo usavam insulina. 

 

Tabela 3 - Descrição e comparação dos resultados dos exames bioquímicos nos grupos 

avaliados 

 C (n=28) 

18F/10M 

O (n=36) 

24F/12M 

DM2 (n=37) 

23F/14M 

Albumina (g/dL) 4,3±0,2 4,2±0,2 4,3±0,2 

Glicemia(mg/dL) 90,6±10,6 93,4±11,0 159±65*# 

Hemoglobina Glicada (%) 5,2±0,5 5,4±0,3 8,2±2,1*# 

Cálcio Total (mg/dL) 9,7±0,6 9,7±0,5 9,8±0,4 

Fósforo inorgânico (mg/dL) 3,5±0,5 3,3±0,5 3,8±0,8# 

Fosfatase Alcalina (U/L) 149,8±43,9 162,4±57,1 161±55 

TGO U/L 20,6±5,9 21,1±7,3 21,9±8,4 

TGP U/L 21,6±10,2 25,4±15,2 31,4±17,3* 

Creatinina (mg/dL) 0,8±0,2 0,8±0,2 0,8±0,2 

IGF1 (ng/mL) 131,1±35,6 132,6±50,0 124,2±43,0 

Colesterol (mg/dL) 198±39 192,2±38,2 175,6±41,8 

Triglicérides (g/dL) 109,9±88,1 123,3±74,6 170,1±81,2*# 

HDL (mg/mL) 51±10 45,3±10,9 41,2±10,2† 

LDL (mg/mL) 124±31 122,4±31,5 100,4±32,3† 

25(OH) vitamina D (ng/mL) 27,7±9,8 23,5±5,7 23,4±7,4 

PTH (pg/mL) 48±19 60±27**§ 46±20 

Osteocalcina (ng/mL) 9,7±3,3 10,2±4,9† 7,4±3,2 

CTX (ng/mL) 0,4±0,2 0,4±0,2 0,3±0,2 

Adiponectina (ng/mL) 30±19 25±14 18±10§† 

Insulina 5,3±3,0 12,2±7,3** - 

HOMA-IR 1,2±0,8 2,7±2,0** - 

* significa que DM2 > C, p<0.05 

** significa que O > C, p<0.05 

# significa que DM2 > O, p<0,05 

†   g  f    q   C >  M2,  <0,05 

§ significa que O > DM2 

C: grupo controle, O: grupo obeso e DM2: grupo diabetes melito tipo 2  
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A Tabela 4 mostra os resultados obtidos no exame de densitometria óssea. A DMO da 

coluna lombar e do 1/3 do rádio foram semelhantes entre os grupos (Figuras 7 e 8). Por outro 

lado, as médias de DMO do colo do fêmur e do fêmur total dos indivíduos do grupo DM2 

foram maiores do que as médias dos indivíduos dos grupos C e O (Figuras 9 e 10). O IMM e 

o IMG foram menores no grupo C em comparação com os outros dois grupos. O TBS do 

grupo DM2 foi menor do que no grupo C (Tabela 4). 

Avaliando o t-score dos indivíduos, considerando o colo do fêmur, fêmur total e 

coluna lombar, verificou-se que no grupo C foi encontrada uma prevalência de 67,85% de 

osteopenia (19 casos) e 3,57% de osteoporose (1 caso). No grupo O temos 44,44% de 

osteopenia (16 casos) e 2,77% de osteoporose. No grupo DM2 verificou-se que 35,13% dos 

indivíduos tinham osteopenia (13 casos) e não havia casos de osteoporose.  Quando se 

considerou todos os sítios por densitometria óssea (1/3 rádio, coluna lombar, colo do fêmur e 

fêmur total), encontrou-se aumento dos casos de osteopenia e osteoporose. No grupo C 

observou-se que 64,28% dos casos tinham osteopenia (18 casos) e 17,85% osteoporose (5 

casos). O grupo O tinha 63,88% de osteopenia (23 casos) e 5,5% de osteoporose (2 casos). E 

o grupo DM2 tinha 54,05% de osteopenia (20 casos) e 8,10% de osteoporose (3 casos).  

 Na avaliação do TBS, foi considerado normal quando o TBS foi maior ou igual a 1350 

e inadequado quando o TBS foi menor que 1350. No grupo E se observou 21,7% de casos 

com TBS inadequado (5 casos), no grupo O 36,36% de casos com TBS inadequado ( 22 

casos) e no grupo DM2 foram 77,7% de casos de TBS inadequado. O TBS de L1-L4 foi 

menor no grupo DM2 em comparação com o grupo controle (Figura 10). No grupo controle, 4 

indivíduos com osteopenia tinham TBS inadequado (14%) e 1 indivíduo tinha TBS 

inadequado (4%). No grupo obeso, 5 indivíduos tinha TBS inadequado (14%) e 2 indivíduos 

tinham osteopenia e TBS inadequado (6%). No grupo DM2 14 indivíduos tinham osteopenia 

e TBS inadequado (38%) e 1 indivíduo tinha osteoporose e TBS inadequado (3%). 
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Tabela 4 - Resultados de densitometria óssea 

 
 

C (n=28) 

18F/10M 

O (n=36) 

24F/12M 

DM2 (n=37) 

23F/14M 

Coluna lombar (L1-L4) DMO (g/cm²) 0,983±0,099 1,008±0,124 1,052±0,146 

 T - score -0,8±0,9 -0,5±1,0 -0,1±1,2 

L3  DMO (g/cm²) 1,005±0,097 1,038±0,147 1,081±0,155 

 T - score -0,8±0,9 -0,5±1,3 -0,1±1,4 

Colo do fêmur  DMO (g/cm²) 0,755±0,115 0,829±0,128 0,874±0,139*# 

 T-score -1,0±1,0 -0,4±1,0 0±1,1 

Fêmur total DMO (g/cm²) 0,867±0,121 0,930±0,134 1,000±0,130*# 

 T-score -0,8±0,9 -0,3±0,9 0,1±0,9 

1/3 do rádio DMO (g/cm²) 0,672±0,068 0,675±0,076 0,677±0,068 

 T-score -1,1±1,1 -1,0±1,0 -1,0±1,0 

IMM (Kg/m²)  5,8±0,8 7,1±1,7** 7,6±1,4* 

IMG (Kg/m²)  8,2±1,8 12,2±3,8** 11,8±4,5* 

Porcentagem de gordura 

corporal (%) 
 35±6 40±7**§ 37±8 

TBS L1-L4  1,396±0,081 1,342±0,127§ 1,255±0,146† 

TBS L3  1,426±0,094 1,359±0,150 1,298±0,144† 

* significa que DM2 > C, p<0,05 

** significa que O > C, p<0,05 

# significa que DM2 > O, p<0,05 

†   g  f    q   C >  M2,  <0,05 

§ significa que O > DM2, p<0,05 

C: gupo controle, O: grupo obeso e DM2: grupo diabetes melito tipo 2  
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Figura 7 - Densidade mineral óssea (DMO) da coluna lombar (DMO L1-L4) do grupo 

controle (C), obeso (O) e diabético tipo 2 (DM2). 
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Figura 8 – Densidade mineral óssea (DMO) do colo do fêmur do grupo controle (C), obeso 

(O) e diabético tipo 2 (DM2). 

 

* 

* 
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Figura 9 – Densidade mineral óssea (DMO) do fêmur total do grupo controle (C), obeso (O) e 

diabético tipo 2 (DM2). 

* 

  * 
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Figura 10 – Densidade mineral óssea (DMO) de 1/3 do rádio do grupo controle (C), obeso (O) 

e diabético tipo 2 (DM2). 
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Figura 11 – Escore trabecular ósseo (TBS) do grupo controle (C), obeso (O) e diabético tipo 2 

(DM2). 

 

 

A tabela 5 mostra os resultados obtidos no exame de espectroscopia da vértebra L3 e também 

da tíbia proximal esquerda. O TAMO SAT da tíbia esquerda foi maior no grupo C do que no 

grupo O (Tabela 5, Figura 12). A razão entre os lipídeos intramusculares foi maior no grupo 

DM2 do que no grupo C (Figura 13). Todos os outros parâmetros foram semelhantes entre os 

três grupos. 

  

* 

* 
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Tabela 5 - Resultados da espectroscopia na vértebra lombar (L3) e tíbia esquerda e 

espectroscopia do músculo sóleo 

 C (n=28) 

18F/10M 

O (n=36) 

24F/12M 

DM2 (n=37) 

23F/14M 

TAMO L3 Total (%) 41,5±10,7 42,3±11,8 45,4±12,9 

TAMO L3 SAT (%) 25,4±7,5 28,0±8,8 28,7±8,9 

TAMO L3 INSAT (%) 5,5±3,0 3,8±3,0 4,1±3,2 

TAMO Tíbia Total (%) 91,9±3,3 86,3±14,4 89,0±9,5 

TAMO Tíbia SAT (%) 37,4±4,7 †† 30,9±7,7 33,9±5,0 

TAMO Tíbia INSAT (%) 7,7±2,5 6,7±2,5 7,4±2,9 

IMCL (UA) 690±460 1270±1270 20000±74000 

EMCL (UA) 3000±1200 3600±2000 47400±170000 

IMCL/EMCL 24,7±15,0 32,7±21 41,0±21,0* 

* significa que DM2 > C, p<0.05 

††   g  f    que C > O, p<0,05 

C: gupo controle, O: grupo obeso e DM2: grupo diabetes melito tipo 2  

 

 

 
Figura 12 – Adiposidade da medula óssea (TAMO) da tíbia proximal saturada do grupo 

controle (C), obeso (O) e diabético tipo 2 (DM2). 

 

* 
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Figura 13 – Razão entre os lipídeos intra e extramiocelulares do grupo controle (C), obeso (O) 

e diabético tipo 2 (DM2). 

 

 

 A tabela 6 mostra os resultados da sequência FLASH da ressonância magnética. 

Os parâmetros avaliados foram semelhantes entre os 3 grupos (Tabela 6). As figuras 14, 15, 

16, 17 e 18 mostram os parâmetros do trabeculado ósseo da tíbia proximal. 

  

* 
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Tabela 6 - Resultados do processamento das imagens obtidas por sequência FLASH da 

ressonância magnética 

 C (n=28) 

18F/10M 

O (n=36) 

24F/12M 

DM2 (n=37) 

23F/14M 

Conectividade  698±280 781±372 739±335 

Conn.D  0,40±0,16 0,45±0,21 0,42±0,19 

BV/TV 0,53±0,03 0,53±0,04 0,53±0,03 

Tb.Th (mm) 0,88±0,07 0,88±0,12 0,91±0,10 

Tb.Sp (mm) 0,94±0,12 0,92±0,13 0,94±0,12 

C: gupo controle, O: grupo obeso e DM2: grupo diabetes melito tipo 2  

 

 

Figura 14 – Conectividade do grupo controle (C), obeso (O) e diabético tipo 2 (DM2). 
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Figura 15 – Densidade de conectividade (conn.D) do grupo controle (C), obeso (O) e 

diabético tipo 2 (DM2). 
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Figura 16 – Volume ósseo dividido por volume total (BV/TV) do grupo controle (C), obeso 

(O) e diabético tipo 2 (DM2). 
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Figura 17 – Espessura trabecular (Tb.Th) do grupo controle (C), obeso (O) e diabético tipo 2 

(DM2). 
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Figura 18 – Espaçamento entre as trabéculas (Tb.Sp) do grupo controle (C), obeso (O) e 

diabético tipo 2 (DM2). 

 

 

O IMC se correlacionou positivamente com a DMO do colo do fêmur e do 

fêmur total. Tanto na regressão linear simples, como na múltipla, observou-se associação 

positiva entre o IMC e a DMO de colo do fêmur (R²=0,13; p=0,0002) e no fêmur total 

(R²=0,12; p=0,0003). O IMG se correlacionou positivamente com a DMO do colo do fêmur e 

do fêmur total e negativamente com a DMO de 1/3 do rádio. Houve correlação positiva entre 

o índice de massa magra e a DMO da coluna lombar, colo do fêmur, fêmur total, 1/3 do rádio. 

Houve correlação positiva entre hemoglobina glicada e a DMO de colo do fêmur e fêmur 

total. Estas relações estão na Tabela 7. Também se observou associação positiva entre a 
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hemoglobina glicada e a DMO de colo do fêmur com R²= 0,06 e p= 0,01, bem como com o 

fêmur total com R²=0,06 e p=0,009. Estas associações positivas permanecem na regressão 

linear. A tabela da regressão linear simples e múltipla pode ser vista no Apêndice A. 

 

 

Tabela 7 – Correlação dos parâmetros de composição corporal e da hemoglobina glicada com 

a densidade mineral óssea dos sítios avaliados 

  r p 

IMC x DMO CF 0,36 0,0002 

IMC x DMO FT 0,35 0,0003 

% GC x DMO FT -0,17 0,007 

% GC x DMO 1/3 Rádio -0,44 0,0001 

IMG x DMO CF 0,25 0,01 

IMG x DMO FT 0,14 0,15 

IMG x DMO 1/3 Rádio -0,28 0,004 

IMM x DMO L1-L4 0,22 0,02 

IMM x DMO CF 0,41 0,0001 

IMM x DMO FT 0,49 0,0001 

IMM x DMO 1/3 Rádio 0,29 0,003 

DMO CF x HbA1c 0,25 0,01 

DMO FT x HbA1c 0,25 0,009 

 

IMC: índice de massa corporal; %CG: porcentagem de gordura corporal; IMG: índice de 

massa gorda; IMM: índice de massa magra; DMO: densidade mineral óssea; L1-L4: coluna 

lombar, CF: colo do fêmur; FT: fêmur total; 1/3 rádio: 1/3 distal do rádio; HbA1c: 

hemoglobina glicada, r: índice de correlação de Pearson; p: p-valor 

 

 

A porcentagem de gordura corporal se correlacionou positivamente com a conn.D, 

porém se correlacionou negativamente com a DMO de fêmur total, colo do fêmur, Tb.Th e 

Tb.Sp. Houve correlação positiva entre o índice de massa magra com Tb.Th (Tabela 8, Figura 

19). O Tb.Th teve correlação inversa com a idade (r= -0,21; p=0,04). A tabela com a análise 

de regressão linear simples e múltipla destes parâmetros está no apêndice B. 
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Tabela 8 – Correlação entre porcentagem de gordura corporal e índice de massa magra com 

parâmetros do trabeculado ósseo 

  r p 

% CG x Tb.Th -0,25 0,01 

% GC x conn.D 0,19 0,06 

% GC x Tb.Sp -0,25 0,01 

IMM x Tb.Th 0,44 0,0001 

%CG: porcentagem de gordura corporal; IMM: índice de massa magra; Tb.Th: espessura 

média das trabéculas; conn.D: densidade de conectividade; Tb.Sp: separação média das 

trabéculas; r: índice de correlação de Pearson; p: p-valor 
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Figura 19 – Gráfico de dispersão entre a espessura média das trabéculas (Tb.Th) e o índice de 

massa magra. 

 

 

A DMO de L1-L4 se correlacionou positivamente a conn.D, porém se correlacionou 

negativamente com o Tb.Sp. Na regressão linear houve tendência de associação entre a DMO 

de L1-L4 com a conectividade (R²=0,04; p=0,05) e a conn.D (R²=0,04; p=0,05). Por outro 

lado, houve associação negativa entre a DMO de coluna lombar e o Tb.Sp (R²=0,07; p=0,01). 

Este mesmo padrão foi observado com a DMO do fêmur total, que se correlacionou 

positivamente com a conectividade, conn.D e o BV/TV, mas se correlacionou negativamente 
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com Tb.Sp (Tabela 9). A tabela da análise de regressão linear destes parâmetros está no 

Apêndice C. 

 

 

Tabela 9 – Correlação entre a densidade mineral óssea e os parâmetros do trabeculado ósseo 

  r p 

DMO L1-L4 x conn.D 0,2 0,02 

DMO L1-L4 x Tb.Sp  -0,09 0,38 

DMO FT x conn.D 0,2 0,04 

DMO FT x BV/TV 0,19 0,06 

DMO FT x Tb.Sp  -0,23 0,02 

DMO: densidade mineral óssea; L1-L4: coluna lombar; FT: fêmur total; BV/TV: volume 

ósseo dividido por volume total; conn.D: densidade de conectividade; Tb.Sp: separação média 

das trabéculas; r: índice de correlação de Pearson; p: p-valor 

 

 

Houve correlação positiva do TBS com a DMO da coluna lombar e do fêmur total. 

Não houve correlação entre o TBS com a DMO do colo do fêmur e do 1/3 do rádio (Tabela 

10). A Figura 20 mostra a dispersão entre a DMO de coluna lombar e o TBS. Os resultados da 

regressão linear simples e múltipla destes parâmetros podem ser encontrados no Apêndice D. 
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Tabela 10 - Correlação entre a densidade mineral óssea da coluna lombar e do fêmur total e o 

TBS 

  r p 

DMO L1-L4 x TBS L1-L4 0,52 0,0003 

DMO CF x TBS L1-L4 0,23 0,12 

DMO FT x TBS L1-L4 0,4 0,005 

DMO 1/3 Rádio x TBS L1-L4 0,23 0,11 

DMO: densidade mineral óssea; L1-L4: coluna lombar, CF: colo do fêmur; FT: fêmur total; 

1/3 rádio: 1/3 distal do rádio; TBS: escore trabecular ósseo; r: índice de correlação de 

Pearson; p: p-valor 
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Figura 20 – Gráfico de dispersão entre a densidade mineral óssea da coluna lombar (DMO 

L1-L4) e o escore trabecular ósseo da coluna lombar (TBS L1-L4). 

 

 

Houve tendência de correlação positiva entre o TBS L1-L4 e o BV/TV. Os dados 

mostram correlação negativa entre o TBS L1-L4 e os lipídeos intra e extramiocelulares. 

Houve correlação negativa entre a hemoglobina glicada e os triglicerídeos séricos com o TBS 

L1-L4. A associação entre o TBS e os triglicerídeos (R²=0,15; p=0,0007) e a hemoglobina 

glicada (R²=0,15; p=0,0009) permanecem na regressão linear. Não se observou correlação 

entre o TBS L1-L4 com HOMA-IR e TAMO L3 total (Tabela 11). A tabela de regressão 
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linear destes parâmetros está no Apêndice I. A tabela dos resultados de regressão linear 

simples e múltipla está no apêndice E. 

 

Tabela 11 – Correlação entre TBS e BV/TV, lipídeos intramusculares, hemoglobina glicada, 

triglicerídeos séricos e HOMA-IR 

  r p 

TBS L1-L4 x BV/TV 0,28 0,06 

TBS L1-L4 x IMCL -0,4 0,01 

TBS L1-L4 x EMCL -0,42 0,008 

TBS L1-L1 x HbA1c -0,32 0,03 

TBSL1-L4 x Triglicérides -0,48 0,0007 

TBS L1-L4 x HOMA-IR -0,1 0,5 

TBS: escore trabecular ósseo; BV/TV: volume ósseo dividido por volume total; IMCL: 

lipídeos intramiocelulares; EMCL: lipídeos extramiocelulares; HbA1c: hemoglobina glicada; 

HOMA-IR: índice de resistência à insulina; r: índice de correlação de Pearson; p: p-valor 

 

 

A Tabela 12 mostra a relação entre a DMO e os parâmetros relacionados com a 

resistência à insulina. Não houve correlação entre a DMO de coluna lombar, colo do fêmur e 

1/3 do rádio com a insulina, porém, houve correlação positiva entre a DMO de fêmur total e a 

insulina. Não houve correlação entre a DMO de coluna lombar, fêmur total e 1/3 do rádio 

com o HOMA-IR, mas houve correlação positiva da DMO do colo do fêmur e o HOMA-IR. 

Houve correlação positiva entre a DMO de colo do fêmur e fêmur total e a razão entre os 

lipídeos intramusculares (Tabela 12). Na regressão linear com ajuste por idade e IMC, todas 

as relações entre estes parâmetros desaparecem, exceto a associação positiva entre a DMO de 

fêmur total e o IMCL/EMCL (R²= 0,23; p=0,0006). A tabela dos resultados de regressão 

linear simples e múltipla está no apêndice F. 
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Tabela 12 – Correlação entre DMO dos sítios avaliados com HOMA-IR, insulina sérica e 

lipídeos intramusculares 

  r p 

DMO L1-L4 x Insulina 0,03 0,76 

DMO L1-L4 x HOMA-IR 0,19 0,12 

DMO CF x Insulina 0,13 0,2 

DMO CF x HOMA-IR 0,29 0,01 

DMO FT x Insulina 0,4 0,005 

DMO FT x HOMA-IR 0,15 0,21 

DMO 1/3 Rádio x Insulina 0,23 0,11 

DMO 1/3 Rádio x HOMA-IR 0,12 0,32 

DMO CF x IMCL/EMCL 0,25 0,02 

DMO FT x IMCL/EMCL 0,37 0,0006 

DMO: densidade mineral óssea; L1-L4: coluna lombar; FT: fêmur total; CF: colo do fêmur; 

1/3 rádio: 1/3 distal do rádio; IMCL: lipídeos intramiocelulares; EMCL: lipídeos 

extramiocelulares; HOMA-IR: índice de resistência à insulina; r: índice de correlação de 

Pearson; p: p-valor 

 

 

Não foi encontrada correlação entre HOMA-IR com conn.D, BV/TV, Tb.Th e Tb.Sp. 

Porém, houve correlação positiva entre os lipídeos intramusculares e o Tb.Th (Tabela 13). A 

Figura 20 mostra o gráfico de dispersão entre o Tb.Th e o IMCL/EMCL. A tabela de 

regressão linear destes parâmetros está no apêndice G. 

 

 

Tabela 13 – Correlação entre os parâmetros do trabeculado ósseo e o HOMA-IR 

  r p 

conn.D x HOMA-IR 0,04 0,72 

BV/TV x HOMA-IR -0,05 0,64 

Tb.Th x HOMA-IR 0,12 0,32 

Tb.Sp x HOMA-IR 0,03 0,80 

Tb.Th x IMCL/EMCL 0,22 0,05 

Conn.D: densidade de conectividade; BV/TV: volume ósseo dividido por volume total; 

Tb.Th: espessura média das trabéculas; Tb.Sp: espaçamento médio entre as trabéculas; IMCL: 

lipídeos intramiocelulares; EMCL: lipídeos extramiocelulares;; HOMA-IR: índice de 

resistência à insulina; r: índice de correlação de Pearson; p: p-valor 
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Figura 21 – Gráfico de dispersão entre a espessura média das trabéculas (Tb.Th) e a razão 

entre os lipídeos intra e extramiocelulares (IMCL/EMCL). 

 

 

 Houve correlação positiva do TAMO L3 total e saturado com a idade, porém, não 

houve correlação da idade com o TAMO da tíbia. Não houve associação entre peso, IMC e 

DMO com a TAMO de L3 e da tíbia proximal. Os resultados também mostraram que não 

existe correlação com o TAMO L3 total e o TBS (Tabela 14).  

 

 

Tabela 14 – Correlação entre o tecido adiposo da medula óssea com a idade e o TBS 

  r p 

TAMO L3 total x Idade 0,38 0,0003 

TAMO L3 SAT x Idade 0,29 0,007 

TAMO L3 total x TBS L1-L4 -0,5 0,13 

TAMO: tecido adiposo da medula óssea; SAT: saturado; TBS: escore trabecular ósseo; r: 

índice de correlação de Pearson; p: p-valor 

 

 

Houve correlação negativa entre os marcadores de remodelação óssea, osteocalcina e 

CTX, com a DMO de coluna lombar, colo do fêmur e fêmur total (Tabela 15). Na regressão 

linear as associações entre o CTX e a DMO de coluna lombar (R²=0,05; p=0,03), colo do 
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fêmur (R²=0,1; p=0,004) e fêmur total (R²=0,14; p=0,005) permaneceram. Da mesma 

maneira, houve associação negativa entre a adiponectina e a DMO de coluna lombar 

(R²=0,07; p=0,005), colo do fêmur (R²=0,14; p=0,0001), fêmur total (R²=0,18; p<0,0001) e 

1/3 do rádio (R²=0,15; p<0,0001). Estas associações permanecem mesmo após ajuste por 

idade e IMC. A tabela da regressão linear simples e múltipla dos parâmetros acima está no 

Apêndice H. A Figura 22 mostra os gráficos de dispersão entre o CTX e a DMO de coluna 

lombar (A), colo do fêmur (B) e fêmur total (C). A Figura 23 mostra a dispersão entre a 

adiponectina e a DMO de coluna lombar (A), colo do fêmur (B) e fêmur total (C). 

 

 

Tabela 15 – Correlação entre a densidade mineral óssea dos sítios avaliados com osteocalcina, 

CTX e adiponectina 

  r p 

DMO L1-L4 x Osteocalcina -0,17 0,15 

DMO CF x Osteocalcina -0,19 0,1 

DMO FT x Osteocalcina -0,22 0,05 

DMO L1-L4 x CTX -0,23 0,03 

DMO CF x CTX -0,31 0,004 

DMO FT x CTX -0,37 0,0009 

DMO L1-L4 x Adiponectina -0,28 0,005 

DMO CF x Adiponectina -0,37 0,0001 

DMO FT x Adiponectina -0,43 0,0001 

DMO 1/3 Rádio x Adiponectina -0,38 0,0001 

DMO: densidade mineral óssea; L1-L4: coluna lombar; FT: fêmur total; CF: colo do fêmur; 

1/3 rádio: 1/3 distal do rádio; CTX: Telopeptídeo carboxiterminal do colágeno tipo 1; r: 

índice de correlação de Pearson; p: p-valor 
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Figura 22 – A. Gráfico de dispersão entre densidade mineral óssea de coluna lombar (DMO 

L1-L4) e CTX. B. Gráfico de dispersão entre densidade mineral óssea de colo do fêmur 

(DMO CF) e CTX. C. Gráfico de dispersão entre densidade mineral óssea do fêmur total 

(DMO FT) e CTX. 

 

 

Fêmur total (g/cm²) 
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Figura 23 – A. Gráfico de dispersão entre densidade mineral óssea de coluna lombar (DMO 

L1-L4) e adiponectina. B. Gráfico de dispersão entre densidade mineral óssea de colo do 

fêmur (DMO CF) e adiponectina. C. Gráfico de dispersão entre densidade mineral óssea do 

fêmur total (DMO FT) e adiponectina.  

 

 

Os resultados mostraram que houve tendência de correlação negativa entre CTX e a 

conn.D e o BV/TV. Os dados mostram uma correlação positiva entre o CTX e o Tb.Sp 

(Tabela 16), além disso, esta associação se mantém na regressão linear simples (R²=0,18; 

p=0,0003) e múltipla (R²=0,20; p=0,0002). A tabela com os resultados da regressão linear 

simples e múltipla está no Apêndice I. 

  

Fêmur total (g/cm²) 
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Tabela 16 – Correlação entre os parâmetros do trabeculado ósseo com o CTX 

  r p 

Conn.D x CTX -0,21 0,07 

BV/TV x CTX -0,33 0,004 

Tb.Sp x CTX 0,42 0,0003 

IMG x CTX -0,26 0,02 

% GC x CTX -0,21 0,05 

Conn.D: densidade de conectividade; BV/TV: volume ósseo dividido por volume total; 

Tb.Sp: espaçamento médio entre as trabéculas; IMG: índice de massa gorda;  CTX: 

Telopeptídeo carboxiterminal do colágeno tipo 1; IMCL: lipídeos intramiocelulares; EMCL: 

lipídeos extramiocelulares; r: índice de correlação de Pearson; p: p-valor 

 

 

Os dados mostrados na Tabela 17 revelam correlação negativa entre a adiponectina, 

osteocalcina e o CTX com o IMCL/EMCL (Tabela 17). A associação entre a adiponectina e o 

IMCL/EMCL permaneceu na regressão linear (R²=0,06; p=0,03). A tabela da regressão linear 

destes parâmetros está no Apêndice J. A Figura 23 mostra os gráficos de dispersão entre o 

CTX e a conectividade, BV/TV e Tb.Sp. 

 

 

Tabela 17 – Correlação entre a razão de lipídeos intra com extramiocelular com a 

adiponectina, osteocalcina e CTX 

  r p 

IMCL/EMCL x Adiponectina -0,24 0,03 

IMCL/EMCL x Osteocalcina -0,25 0,05 

IMCL/EMCL x CTX -0,23 0,06 

IMCL: lipídeos intramiocelulares; EMCL: lipídeos extramiocelulares; CTX: Telopeptídeo 

carboxiterminal do colágeno tipo 1; r: índice de correlação de Pearson; p: p-valor 
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Figura 24 – Gráfico de dispersão entre A. conectividade e CTX. B. volume ósseo dividido por 

volume total (BV/TV) e CTX. C. separação entre as trabéculas (Tb.Sp) e CTX. 
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Discussão 

 
 Estudos epidemiológicos vêm identificando uma forte relação do aumento do índice 

de massa corporal da população mundial (Collaborators et al., 2017) com risco para 

desenvolvimento de um conjunto de doenças crônicas, incluindo doenças cardiovasculares, 

DM2, doença renal crônica e até mesmo câncer (Singh et al., 2013; Lauby-Secretan et al., 

2016). Cerca de 17 milhões de mortes são causadas por doenças cardiovasculares e DM2 a 

cada ano (Lozano et al., 2012). A obesidade e o DM2 são dois distúrbios metabólicos 

altamente prevalentes e que apresentam forte associação. A obesidade é caracterizada pelo 

excesso de ingestão de calorias, o que gera acúmulo de gordura corporal. A quantidade de 

lipídeos que o tecido adiposo consegue estocar, embora grande, não é ilimitada e quando sua 

capacidade de armazenamento é ultrapassada, ocorre o extravasamento dos ácidos graxos 

excedentes para outros sítios. Além disso, os adipócitos viscerais quando se tornam 

hipertróficos, possuem maior atividade lipolítica. Estes dois mecanismos favorecem a 

liberação de maior quantidade de ácidos graxos livres na circulação, acarretando em acúmulo 

ectópico de gordura, por exemplo, no fígado e no músculo (Tsatsoulis et al., 2013). Estes 

adipócitos disfuncionais também secretam menores quantidades de adiponectina e maiores 

quantidades de citocinas pró-inflamatórias, TNF-α   I -6, contribuindo para o esta 

inflamatório crônico da obesidade (Unger e Scherer, 2010). O acúmulo de gordura no fígado e 

no músculo gera resistência à insulina nestes locais e pode levar à disfunção das células -

pancreáticas, culminando no desenvolvimento do DM2 (Heilbronn et al., 2004; Russell, 

2004).  

É bem descrito na literatura que o DM2 pode levar a complicações macroangiopáticas, 

bem como a retinopatia, neuropatia e nefropatia. Porém, em relação à massa óssea o DM2 não 

parece ter influência negativa, levando à impressão inicial que o DM2 tem efeito protetor 
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contra fraturas. Porém, assim como na obesidade, no DM2 ocorre, paradoxalmente, maior 

risco de fratura independente da massa óssea (Bonds et al., 2006; Schwartz, 2016). As 

fraturas nestes indivíduos ocorrem em locais distintos do corpo. Em indivíduos obesos, 

ocorrem maiores taxas de fraturas no quadril em comparação com indivíduos não obesos 

(Premaor et al., 2010; Prieto-Alhambra et al., 2012). Outros autores mostram que o risco de 

fraturas no úmero proximal, perna e tornozelo parece ser maior em obesos (Compston et al., 

2011; Prieto-Alhambra et al., 2012). Por outro lado, existem trabalhos que mostram menor 

risco de fraturas no fêmur proximal e vértebra em adultos obesos (De Laet et al., 2005). No 

DM2, estudos mostram que existe maior risco de fraturas principalmente no quadril e em 

vértebra (Vestergaard et al., 2005; Janghorbani et al., 2007; Dytfeld e Michalak, 2017). Desta 

forma, além das doenças reconhecidas como consequências da obesidade e do DM2, 

certamente a fragilidade óssea deve ser incorporada às complicações destas duas doenças 

(Schwartz et al., 2001; Rubin e Patsch, 2016). 

A qualidade óssea inclui a sua composição (proporção de mineral, colágeno, água e 

proteínas de matriz), as características desses componentes (quantidade e tipo de ligação do 

colágeno, tamanho e estrutura dos cristais de hidroxiapatita, bem como grau de 

mineralização), arquitetura óssea (tamanho, geometria, densidade e microarquitetura 

trabecular) e quantidade de microdanos (comprimento, densidade e localização da fissura) 

(Kijowski et al., 2012). A DMO é geralmente usada como um dos principais determinantes da 

resistência óssea, mas a DMO prediz cerca de 50% das fraturas. A outra metade das fraturas 

ocorre mesmo quando o indivíduo não tem diagnóstico de osteoporose por densitometria 

óssea (Siris et al., 2001). O DM2 faz parte das situações em que a massa óssea é preservada 

ou aumentada, mas, em contraste, há maior risco de fraturas. O presente trabalho confirma 

que o DM2 não prejudica a massa óssea. A DMO da coluna lombar e 1/3 do rádio foram 

semelhantes entre os grupos, já a DMO do fêmur total e do colo do fêmur do grupo DM2 foi 
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maior do que do grupo controle. Em trabalho anterior, o grupo de indivíduos com DM2 

tiveram massa óssea maior até mesmo quando comparados com o grupo obeso (De Araújo et 

al., 2017). Estes resultados estão de acordo com Cutrim et al (2007), que mostraram que 

indivíduos com DM2 possuem massa óssea semelhante quando comparada com o grupo 

controle. Da mesma maneira, Schwartz et al (2001) mostraram que a massa óssea de 

indivíduos diabéticos foi elevada em comparação com um grupo de indivíduos 

normoglicêmicos (Schwartz et al., 2001). Em estudo recente, Yu et al. (2017) mostraram que 

os indivíduos com DM2 possuíam massa óssea semelhante à de um grupo controle formado 

por obesos não diabéticos. Portanto, é necessário salientar que existe certa unanimidade na 

literatura, mostrando que o DM2 não compromete a massa óssea mesmo em relação a 

obesidade. 

No presente estudo, observou-se correlação positiva entre a hemoglobina glicada e 

massa óssea. A hemoglobina mantida abaixo de 7% pode diminuir o risco de complicações 

microvasculares. O grupo DM2 era predominantemente composto por indivíduos com mau 

controle metabólico, pois a sua média da hemoglobina glicada foi de 8,2%. O controle 

glicêmico inadequado também pode afetar indiretamente o risco de fraturas, aumentando a 

incidência de complicações microvasculares, como neuropatia retinopatia e nefropatia que 

podem aumentar o risco de quedas. Por outro lado, os dados atuais estão alinhados com 

estudo anterior que mostra não haver influência negativa do descontrole metabólico sobre a 

massa óssea. Cutrim et al. (2007) avaliaram o impacto do controle do diabetes e não 

encontraram diferença entre os grupos, o grupo de indivíduos avaliados com mau controle 

metabólico apresentou massa óssea semelhante a massa óssea dos grupos controle 

normoglicêmico e DM2 com bom controle metabólico (Cutrim et al., 2007).  

A hiperglicemia pode gerar mudanças nos parâmetros do controle do metabolismo 

ósseo, mas no presente estudo essas mudanças parecem não terem sido suficientes para alterar 
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a massa óssea negativamente até o momento. Por outro lado, estudos mostram que o 

descontrole metabólico do diabetes pode alterar a qualidade óssea em homens diabéticos 

japoneses. Este trabalhou avaliou homens diabéticos e revelou que estes indivíduos tinham 

massa óssea maior que o grupo controle, enquanto que o TBS foi apenas semelhante ao do 

grupo controle. Além disto, estes autores mostraram que a hemoglobina glicada se relacionou 

negativamente com o TBS (Iki et al., 2017). Outro trabalho, em homens e mulheres na pós-

menopausa, mostrou que o estado hiperglicêmico prolongado pode estar relacionado com 

aumento da DMO, mas pode resultar na deterioração da estrutura óssea sugerida por 

diminuição do TBS (Napolitani, 1969). Em contrapartida, trabalho realizado em meninas com 

DM1 mostrou que o mau controle metabólico pode alterar o eixo GH/IGF1, levando à 

diminuição da densidade óssea (Moyer-Mileur et al., 2008). Porém, estes resultados não são 

comparáveis com os obtidos no presente estudo, tendo em vista que Moyer-Mileur et 

al. estudaram mulheres adolescentes com DM1. Existem claras diferenças entre o diabetes 

tipo 1 e 2. O DM1 é caracterizado por deficiência absoluta de insulina, baixos níveis séricos 

de IGF1 e de hormônios esteroides, os quais afetam a DMO e não são características 

presentes no DM2 (Cutrim et al., 2007; Rosen, 2008).  Ao contrário, o DM2 está associado a 

diversos fatores que favorecem a manutenção e o desenvolvimento de massa óssea, como a 

obesidade, o hiperandrogenismo e a hiperinsulinemia. (Heath et al., 1980) 

A densidade mineral óssea pode ser influenciada por um conjunto de fatores, sendo 

um dos mais explorados o peso corporal. No presente estudo houve correlação positiva entre o 

IMC e a DMO de colo do fêmur e fêmur total. Nesta mesma linha, existem estudos que 

mostram que indivíduos com IMC mais baixo têm maior risco de fraturas (De Laet et al., 

2005), enquanto a obesidade era vista como fator protetor contra as fraturas (Albala et al., 

1996). O IMM teve correlação positiva com a DMO de todos os sítios avaliados. Em 

concordância com estes resultados, Reid (2010) mostrou que existe relação positiva do peso 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moyer-Mileur%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18665784
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moyer-Mileur%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18665784
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com a DMO. Na hipótese do mecanostato se sugere que ocorra adaptação dos ossos às cargas 

mecânicas geradas por seu uso voluntário, como a contração muscular, ligando a ação do 

músculo diretamente na estrutura e resistência óssea (Frost, 2003). Certamente o aumento do 

peso corporal aumenta a carga mecânica do esqueleto. O aumento do peso corporal também 

se associa à maior produção de estrógenos, podendo ter papel na redução da remodelação 

óssea.  A perda de massa magra e sua disfunção, a sarcopenia, pode aumentar o risco de 

fratura, pois está relacionada com o aumento do risco de quedas (De Laet et al., 2005). 

Evidências mais recentes mostram que o tecido muscular participa não só da modulação do 

metabolismo energético, mas também do metabolismo ósseo através da secreção de miocinas, 

a miostatina e a irisina. A miostatina inibe o aumento da massa muscular e pode promover o 

acúmulo de gordura. A supressão deste fator leva ao aumento de massa muscular e em 

paralelo de massa óssea (Hamrick et al., 2002).  A irisina sérica aumenta principalmente após 

o exercício físico. Em ratos com dieta que induz à obesidade, foi encontrada maiores níveis de 

irisina secretada pelo tecido adiposo branco. Este mecanismo pode ser adaptativo para a 

prevenção das morbidades consequentes da obesidade. Adicionalmente, estudos 

experimentais mostram que animais tratados com irisina recombinante apresentam melhora 

em parâmetros de massa óssea, como aumento da cortical óssea, geometria e resistência óssea 

(Colaianni e Grano, 2015).  

 Houve correlação positiva do IMG com a DMO do CF e do FT e negativa com 1/3 do 

antebraço. Por outro lado, houve correlação negativa da porcentagem de gordura corporal 

com a DMO do FT e 1/3 do rádio. A relação entre a massa gorda e a massa óssea é complexa 

e incompletamente compreendida. Reid (2010) exibe dados onde a porcentagem de massa 

gorda tem associação positiva com a DMO de fêmur total e a porcentagem de massa magra 

tem associação negativa com a DMO de fêmur total. O efeito do peso corporal tem 

contribuição tanto da quantidade de massa gorda e massa magra. Porém, ainda não existem 
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dados suficientes para elucidar qual o efeito que se sobressai na determinação da DMO, se é o 

efeito mecânico do peso ou a ação metabólica da massa magra e gorda. Em adição, 

certamente a adiponectina, insulina, amilina, leptina e estrogênios estão envolvidos neste 

mecanismo (Reid, 2010). No presente trabalho, observou-se relação negativa da porcentagem 

de gordura corporal com a DMO do antebraço, o que leva a hipótese de que o antebraço, por 

ser um sítio que não sofre o efeito mecânico do peso corporal, pode sofrer influência diferente 

dos demais tecidos mesenquimais (Vogt et al., 2002). Mais estudos precisam ser realizados 

para elucidar as controvérsias do efeito da massa gorda na massa óssea, pois existem 

resultados conflitantes na literatura.  Existem trabalhos que não verificaram relação da massa 

gorda com a massa óssea (Manzoni et al. 1996; Petit et al. 2005), trabalhos que verificaram 

relação positiva (Leonard et al. 2004; Clark et al. 2006) e outros que verificaram relação 

negativa (Goulding et al. 2000; Weiler et al. 2000). Os resultados do presente trabalho estão 

alinhados com os resultados da literatura que mostram o efeito positivo da massa magra no 

tecido ósseo e negativo da massa gorda na qualidade óssea. Em concordância com os dados 

do presente estudo, Kaji et al. (2013) mostraram que a porcentagem de gordura corporal 

apresentou correlação negativa com a densidade mineral óssea (Kaji, 2013). Compston et al. 

(2011) relataram que a obesidade não protegia contra fraturas em mulheres na pós-menopausa 

e que, de fato, estava associada a um risco aumentado de fraturas de perna e tornozelo 

(Compston et al., 2011). Em adolescentes obesas existe correlação negativa entre a DMO e a 

relação da taxa de tecido adiposo visceral/tecido adiposo subcutâneo (Russell, 2004). Russel 

et al mostraram que os níveis circulantes de adipocinas e consequentemente o estado 

inflamatório crônico podem mediar as associações inversas do tecido adiposo visceral com 

densidade óssea (Russell e Misra, 2010).  

Buscando aprimorar a avaliação da massa óssea nos indivíduos diabéticos, 

desenvolveu-se um protocolo de avaliação do trabeculado ósseo por ressonância magnética. A 
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técnica de medida de trabéculas por ressonância magnética é inédita no Brasil e inovadora. 

Além disto, não existe na literatura dados de avaliação de estrutura óssea por ressonância 

magnética no DM2. Com esta técnica, é possível avaliar parâmetros como o BV/TV, Tb.Th, 

Tb.Sp e conn.D. No presente estudo, o sítio escolhido para a avaliação por foi o trabeculado 

ósseo da tíbia proximal esquerda. Não se verificou diferença entre os parâmetros do 

trabeculado ósseo avaliado por ressonância magnética entre os três grupos. Em estudo 

anterior, Furst et al. (2016), avaliaram o rádio distal e a tíbia 2 em grupos por HR-pQCT, um 

grupo compreendia indivíduos com diabetes melito tipo 2 (n=16) e um grupo controle sem 

diabetes (n=19). No antebraço, o BV/TV e a espessura das trabéculas foram maiores no grupo 

controle em comparação com o grupo DM2. Em concordância com os resultados do presente 

estudo, na tíbia os parâmetros do trabeculado ósseo foram semelhantes entre dois grupos 

(Furst et al., 2016). Os autores sugeriram que esta diferença de resultados entre o rádio e a 

tíbia se deve ao fato de que a tíbia suporta o peso corporal, ao contrário do rádio que não sofre 

essa ação. Os autores também chamam a atenção que a microestrutura do osso esponjoso 

varia, particularmente entre ossos longos, vértebras e ossos pélvicos (Furst et al., 2016). 

Portanto, este estudo revela por mais uma técnica a ausência de comprometimento 

quantitativo ósseo no DM2.  

O presente trabalho mostrou relação positiva da densidade mineral óssea com a 

conn.D e BV/TV e revela correlação negativa da DMO com o espaçamento entre as 

trabéculas. Também houve correlação negativa entre Tb.Th com a idade. Segundo Furst et al. 

o aumento da idade diminui o número de trabéculas, bem como a DMO trabecular. Por outro 

lado, o aumento da idade eleva a separação entre as trabéculas e reduz a DMO cortical no 

rádio e na tíbia. Com base nestes resultados, os autores fizeram a hipótese de que as 

trabéculas ósseas não são substituídas, mas diminuem progressivamente em número com a 

idade. 
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Os resultados da relação da massa gorda com os parâmetros do trabeculado ósseo são 

controversos. Enquanto se observou relação negativa da porcentagem de gordura corporal 

com o Tb.Th e Tb.Sp, também se observou relação positiva da porcentagem de gordura 

corporal com a conn.D. Trabalho anterior avaliou, por  tomografia computadorizada 

quantitativa periférica,  115 mulheres adolescentes e foi verificado que aquelas com maior 

percentual de gordura corporal tinham tamanho ósseo e resistência cortical menores tanto no 

rádio quanto na tíbia em comparação com controles com uma porcentagem normal de gordura 

corporal pareados por idade e sexo (Pollock et al. 2007). Por outro lado, Wetzsteon et al. 

(2008) relataram que crianças com excesso de peso tinham maiores índices de resistência 

óssea na tíbia quando comparadas a crianças com peso normal. Outros autores fizeram a 

hipótese que as crianças com sobrepeso e obesas têm maior massa muscular esquelética em 

relação à sua altura e estas associações positivas entre o peso corporal e os parâmetros ósseos 

podem ser explicadas pelo aumento da massa muscular isoladamente (Leonard et al. 2004). 

Estes resultados contraditórios estimulam mais estudos para elucidar influência da gordura 

corporal nos parâmetros do trabeculado ósseo. No presente trabalho observou-se correlação 

positiva com o IMM e o Tb.Th. Estes resultados seguem a mesma linha da relação positiva 

entre o IMM e a densidade mineral óssea. 

Existe grande interesse no desenvolvimento de técnicas não invasivas para aprimorar o 

diagnóstico de osteoporose. O TBS é um índice de textura baseado na avaliação das variações 

dos níveis de cinza dos pixels nas imagens de DXA da coluna lombar. O TBS tem uma 

correlação significativa com micro imagem CT de vértebras de cadáveres e biópsia do osso 

ilíaco em homens e mulheres com osteoporose idiopática e fraturas (Muschitz et al., 2015). O 

benefício do TBS em conjunto com a DMO para avaliação de risco de fratura tem sido 

documentado em vários estudos transversais e prospectivos (Hans, Barthe, et al., 2011; 

Boutroy et al., 2013; Harvey et al., 2015). 



81 

 

No presente trabalho, o TBS do grupo DM2 foi menor do que nos outros dois grupos. 

Estes resultados são comparáveis com os obtidos no estudo Manitoba, no qual o TBS foi 

menor e a densidade mineral óssea maior no DM2 em comparação com o grupo controle 

(Leslie et al., 2018). Os mecanismos para aumento do risco de fratura em diabetes são 

provavelmente multifatoriais e podem incluir problemas na qualidade óssea. Existem 

trabalhos com HR-pQCT mostrando que pode haver aumento da porosidade da cortical no 

DM2, a qual não é detectada na densitometria óssea (Seeman, 2007; Holzer et al., 2009). Por 

outro lado, Furst et al .(2016) mostraram que não ocorre diferença no trabeculado ósseo da 

tíbia entre indivíduos diabéticos e controles (Furst et al. 2016). Mais trabalhos são necessários 

para esclarecer quais as propriedades esqueléticas no diabetes tipo 2 que afetam a medida do 

TBS. No presente trabalho, o alvo da avaliação foi o componente trabecular do osso. Embora 

não tenha sido detectada diferença nos parâmetros do trabeculado ósseo entre os grupos, 

observou-se que o TBS teve tendência de correlação positiva com o BV/TV. Este resultado 

está em concordância com dados anteriores onde o TBS parece possuir relação com a 

microarquitetura óssea, porém não possui resolução suficiente para mensurar estes parâmetros 

(Bousson et al., 2012). Ainda, a avaliação deste parâmetro em conjunto com a avaliação da 

DMO pode ser particularmente útil na prevenção de fraturas no DM2, doença na qual a DMO 

é paradoxalmente aumentada (Bousson et al., 2012).  

 Leslie et al (2018) mostraram que o TBS é capaz de prever fraturas osteoporóticas em 

mulheres brancas na pós-menopausa e com DM2.  Em concordância direta com estes dados, 

o presente estudo mostra que há relação positiva entre a densidade mineral óssea de todos os 

sítios avaliados com o TBS. O TBS apresentou relação inversa com a hemoglobina glicada, 

níveis séricos de triglicerídeos e com os lipídeos intramusculares, mas não teve correlação 

com o HOMA-IR. Estes dados concordam parcialmente com os resultados de Iki et al. 

(2017), que avaliaram 1683 homens com e sem DM2. Os níveis séricos de glicose sérica, 
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hemoglobina glicada e HOMA-IR foram relacionados inversamente com o TBS. Nesse 

trabalho, as análises de regressão linear múltipla revelaram que os índices glicêmicos (glicose 

sérica e HbA1c) estavam associados ao aumento da DMO e redução do TBS, e  o HOMA-IR 

estava associado apenas ao TBS (Iki et al., 2017). Desta maneira, em conjunto com os dados 

apresentados acima (correlação positiva da hemoglobina glicada com a DMO), pode-se inferir 

que o DM2 não prejudica a massa óssea, mas o descontrole da doença pode ter papel 

fundamental nos parâmetros de qualidade do tecido ósseo. 

Ainda não está bem estabelecido qual o papel da resistência à insulina na massa óssea.  

de Araújo et al. (2017) avaliaram 3 grupos, compostos por indivíduos controle, obesos e 

diabéticos tipo 2. Em concordância com os resultados do presente estudo, os autores 

mostraram que a resistência à insulina não está associada a prejuízo de massa óssea, pois o 

grupo com diabetes tipo 2  apresentou massa óssea maior que o grupo obeso e controle em 

todos os sítios avaliados (De Araujo et al., 2017). Reforçando os resultados do presente 

estudo, Lima et al. estudaram a síndrome de Berardinelli, doença onde ocorre lipodistrofia 

generalizada que gera resistência grave à insulina. Nestes indivíduos não se observa baixa 

massa óssea. O presente estudo também não se observou relação negativa do HOMA-IR com 

os parâmetros estudados do trabeculado ósseo, bem como se observou tendência de correlação 

positiva entre lipídeos intramiocelulares e a espessura das trabéculas. Desta forma, estes 

dados confirmam que a resistência à insulina não tem impacto negativo na massa óssea.  

Nas últimas décadas, tem ganhado importância estudos sobre papel que o tecido adiposo 

possui na modulação do metabolismo ósseo. Isto estimula mais pesquisas relacionadas com a 

importância da quantidade e da distribuição de gordura corporal. A obesidade é um dos 

principais determinantes do DM2, mas não só a quantidade de gordura estocada é importante, 

como também o local onde ela se acumula (Weiss, 2007). Trabalho anterior mostrou que não 

houve relação do tecido adiposo visceral (VAT), dos lipídeos intrahepáticos (LIH) e do 
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TAMO com a massa óssea dos indivíduos diabéticos tipo 2. O presente trabalho complementa 

o trabalho anterior com a avaliação das gorduras intra (IMCL) e extramiocelulares (EMCL) 

no músculo sóleo.  A razão entre estes lipídeos (IMCL/EMCL) foi maior nos indivíduos 

diabéticos em comparação com o grupo controle. Estes resultados estão de acordo com dados 

anteriores da literatura que mostram aumento dos lipídeos intramusculares no 

desenvolvimento da resistência à insulina (Bachmann et al., 2001; Stefan et al., 2014). No 

presente trabalho, observou-se que os lipídeos intramusculares possuem relação positiva com 

a massa óssea, mas negativa com o TBS.  Estes resultados, atrelados aos dados discutidos 

anteriormente sobre a relação negativa da gordura corporal com o TBS, reforçam que o 

acúmulo de gordura pode ter papel negativo na qualidade óssea.  

Um sítio de armazenamento de gordura antes pouco estudado é o tecido adiposo da medula 

óssea, antes visto somente como tecido de preenchimento. Mais recentemente, pesquisas 

apontam que o TAMO também é capaz de produzir fatores que afetam diretamente 

osteoblastos e osteoclastos, como a secreção de citocinas inflamatórias, promovendo o 

recrutamento de osteoclastos e assim, a perda de massa óssea (JILKA 2007). A localização do 

TAMO faz com que ocorra uma importante interação com tecido ósseo, podendo influenciar a 

remodelação óssea (Kawai et al., 2012). No presente trabalho não se verificou aumento do 

TAMO nos indivíduos diabéticos nos dois sítios avaliados (tíbia proximal e vértebra L3). 

Estes resultados sugerem que o TAMO não é um sítio de armazenamento de lipídeos em 

situações de excesso de energia. Patsch et al. (2013) avaliaram o TAMO da coluna lombar de 

diabéticos tipo 2 com e sem fraturas e compararam seus resultados com um grupo de 

indivíduos normoglicêmicos com fraturas e outro sem fraturas . Este trabalhou verificou que o 

TAMO total foi semelhante entre os grupos e estes dados estão em concordância com os 

dados do presente trabalho. Por outro lado, Patsch revelou que os indivíduos diabéticos com e 

sem fraturas tiveram valores de TAMO saturado maiores que os dois grupos controles. Os 
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diabéticos com fraturas tiveram níveis mais baixos de lipídeos insaturados da medula óssea 

(Patsch et al. 2013). No presente trabalho não houve diferença entre as frações do TAMO na 

L3. Na tíbia, o grupo C apresentou maior TAMO SAT em comparação com o grupo O.  É 

importante ressaltar que ainda não existe na literatura a padronização da fórmula para calcular 

o TAMO, assim como não está bem estabelecido qual é o melhor local para fazer a sua 

medida. Enquanto o presente estudo avaliou o TAMO na tíbia proximal e na terceira vértebra 

lombar, o trabalho de Patsch avaliou a média do TAMO entre as vértebras L1, L2 e L3. Yu et 

al. (2017) mensuraram o TAMO nas vértebras L1 e L2 e também na diáfise e na metáfise do 

fêmur. Estes autores verificaram que existe diferença na TAMO nos diversos sítios avaliados. 

Enquanto na coluna e na metáfise do fêmur a fração lipídeos/água foi maior no grupo 

diabético, na diáfise femoral não se observou diferença entre os grupos (Yu et al., 2017). No 

presente estudo também é possível identificar que a quantidade de TAMO na tíbia é maior 

que na vértebra L3. Enquanto na vértebra L3 a média do TAMO total é próxima a 40%, na 

tíbia a média pode chegar a mais de 90%. Desta maneira, é necessário ter cautela para 

comparar os estudos sobre a adiposidade da medula óssea. Os diabéticos avaliados no 

presente trabalho não tinham história prévia de fratura. Uma limitação do presente estudo é 

não ter avaliado os indivíduos prospectivamente. de Araújo et al. (2017) avaliaram diabéticos 

tipo 2, obesos e indivíduos controle e não observaram alterações nas quantidades de TAMO 

entre eles. Os dados do presente estudo estão de acordo com resultados anteriores e 

confirmam que em situações com abundância de calorias, o TAMO parece não se comportar 

como um sítio de estoque de energia. Curiosamente, na anorexia nervosa, uma situação 

clínica de desnutrição por auto-imposição de jejum, a perda de massa óssea e redução de 

massa gorda corporal está associada ao aumento de adiposidade de medula (Bredella et al., 

2009).  
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Observou-se relação positiva do TAMO L3 total e SAT com a idade. Trabalho recente 

avaliou indivíduos eutróficos e observou que existe correlação positiva do TAMO de L3 e 

suas frações com a idade e a relação da fração saturada com a idade foi mais forte que a 

correlação com a insaturada (Maciel et al., 2017). Na literatura existe a hipótese de que o 

aumento do componente saturado do TAMO é prejudicial para o tecido ósseo, já o insaturado 

parece proteger o osso contra fraturas (Patsch, Li, et al., 2013). No grupo C o TAMO SAT da 

tíbia foi maior do que no grupo O. No presente trabalho não se observou relação entre peso, 

IMC e DMO com o TAMO. A pesar de não se observar correlação da TAMO com a DMO, 

no presente trabalho se observa que grupo C apresentou taxas mais altas de osteopenia e 

osteoporose do que os outros dois grupos, em paralelo com o aumento da TAMO saturada na 

tíbia. Yu et al. (2017) avaliaram o TAMO nas vértebras L1 e L2 e no fêmur. Estes autores 

observaram existir correlação negativa da TAMO da coluna lombar com a DMO. Por outro 

lado, não existiu correlação entre o TAMO do fêmur com a DMO. Estes dados estão 

parcialmente de acordo com os dados do presente trabalho, que não apresentou relação da 

DMO com o TAMO em nenhum sítio avaliado. No trabalho de Yu, os indivíduos avaliados 

tinham níveis elevados de IMC (acima de 45 kg/m²), ou seja, obesidade grave, enquanto os 

indivíduos do presente trabalho apresentavam obesidade menos grave, com média de IMC em 

torno de 30kg/cm². Outra diferença encontrada entre os dois trabalhos é que no presente 

estudo o grupo DM2 apresentou DMO maior no colo do fêmur e fêmur total em comparação 

com os outros dois grupos e no estudo de Yu a DMO era semelhante entre o grupo DM2 e 

controle. 

Estudos mostram que o TAMO também pode se comportar como um sofisticado órgão 

endócrino, contribuindo para a secreção de adiponectina sérica. Esta adipocina atua na 

melhora da sensibilidade insulínica, regula a secreção de insulina, além de possui 

propriedades anti-inflamatórias e anti-ateroscleróticas (Mpalaris et al., 2016).  No presente 
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trabalho, observou-se que a adiponectina sérica foi menor no grupo DM2 do que no controle. 

Estes dados concordam com dados prévios da literatura, que mostram que os nível séricos de 

adiponectina são reduzidos em indivíduos com obesidade, resistência à insulina e diabetes 

tipo 2 (Hotta et al. 2000). Os resultados do presente trabalho mostram que houve correlação 

negativa da adiponectina com a massa óssea. Richards et al. (2007) avaliaram 17354 mulheres 

e verificaram que a DMO é menor nos indivíduos com  níveis mais elevados de adiponectina 

(Richards et al., 2007). Russel et al. (2010) avaliaram 15 adolescentes obesas do sexo 

feminino e mostraram que o tecido adiposo visceral tem relação negativa com a DMO da 

coluna (Russell et al., 2010). Esta relação negativa pode ocorrer devido ao efeito inflamatório 

crônico da obesidade mediada pelas adipocinas, como, por exemplo, a diminuição da 

adiponectina. Os estudos sobre os efeitos da adiponectina na massa óssea ainda são 

controversos. Ela pode ter ação no sistema nervoso central, inibindo a atividade simpática e 

por este meio aumentar a taxa de formação óssea. A adiponectina também pode ter ação 

periférica aumentando a proliferação e diferenciação de osteoblastos, enquanto inibe a 

osteoclastogênese (Jurimae et al., 2008). Por outro lado, a adiponectina, através da via 

fosfatidilinositol-3-kinase-FoxO1 (PI3K-FoxO1), pode bloquear a proliferação e favorecer a 

apoptose de osteoblastos. Quando estimulada, a via fosfatidilinositol-3-kinase-FoxO1 (PI3K-

FoxO1) leva a  diminuição da osteocalcina e também da formação óssea (Kajimura et al., 

2013). Biver et al. (2011) publicaram uma metanálise sobre a influência da adiponectina, 

leptina, resistina e visfatina e a grelina na DMO e no risco de fratura em homens e mulheres 

saudáveis. Foram incluídos 59 estudos e o tamanho amostral total foi de 10.451 voluntários. 

Assim como no presente estudo, foi encontrada uma correlação inversa entre os níveis séricos 

de adiponectina e DMO na coluna lombar, fêmur total e corpo total em mulheres na pós-

menopausa e em homens. O os autores concluem que a adiponectina é a mais relevante 
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adipocina negativamente associada com a DMO, independente sexo e menopausa (Biver et 

al., 2011).  

Uma marca da doença óssea no DM2 é ter níveis séricos baixos de marcadores de 

remodelação óssea. No presente trabalho, os níveis séricos de CTX foram semelhantes entre 

os grupos. Por outro lado, os níveis séricos de osteocalcina foram menores no grupo DM2 em 

comparação com o grupo controle.  No estudo de Okazaki et al., os autores mostraram que os 

níveis de CTX estavam diminuídos em indivíduos diabéticos com mau controle da glicemia 

(Okazaki et al., 1997). Kim et al. (2017) avaliaram crianças obesas e verificaram que os 

níveis séricos de osteocalcina foram significativamente menores em crianças com sobrepeso 

ou obesas e se associaram negativamente à gordura corporal mesmo após ajuste por idade, 

sexo e IMC (Kim et al., 2014). A hiperglicemia pode suprimir a maturação dos osteoblastos. 

Assim, os diabéticos mal controlados podem apresentar diminuição na mineralização óssea 

(Bouillon et al. 1995). Os níveis baixos de marcadores de remodelação óssea sugerem menor 

renovação óssea, podendo acumular danos em sua estrutura. O presente trabalho acrescentou 

que a porcentagem de gordura corporal e índice de massa gorda tiveram correlação negativa 

com os níveis séricos de CTX.  Em concordância com estes resultados, Mosca et al. (2017) 

avaliaram 391 adolescentes e verificaram correlação negativa entre o CTX e a osteocalcina 

com o IMC e a massa gorda corporal (Mosca et al., 2017). No presente trabalho também se 

observou relação negativa da osteocalcina e do CTX com a DMO. Em conjunto os baixos 

níveis séricos de marcadores de remodelação óssea em diabéticos sugerem que a menor taxa 

de remodelação óssea favorece a manutenção da massa óssea de indivíduos com DM2. Em 

reforço à estes dados o presente trabalho mostra existir  correlação negativa entre o CTX e a 

conectividade, conn.D e o BV/TV, bem como correlação positiva do CTX com o 

espaçamento entre as trabéculas. Este é o primeiro trabalho que avaliou a relação do CTX 

com os parâmetros do trabeculado ósseo no DM2. 
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Os níveis séricos de adiponectina apresentaram correlação negativa com a taxa entre 

IMCL/EMCL. Estes resultados concordam com os resultados de Moom et al. (2018) onde a 

adiponectina teve relação positiva com o VAT e com o desenvolvimento da resistência à 

insulina. A adiponectina pode participar na redução dos níveis de glicose no plasma em 

camundongos submetidos a refeição hipergordurosa (Fruebis et al., 2001), e diretamente 

regula o metabolismo da glicose e a sensibilidade à insulina em camundongos C57BL6J 

(Yamauchi et al., 2002). A razão IMCL/EMCL apresentou correlação negativa com a 

osteocalcina e o CTX. A relação inversa entre os lipídeos intramusculares com a osteocalcina 

e o CTX sugere que a disfunção muscular por acúmulo tecidual de lipídeos tem papel não só 

no desenvolvimento das doenças crônicas, como por exemplo, o diabetes tipo 2, mas também 

tem papel no tecido ósseo. Esta relação inversa sugere que os lipídeos musculares contribuem 

para a diminuição da capacidade de reparação/renovação óssea dos pacientes com DM2 seja 

prejudicada, sendo um mecanismo provável para o surgimento de fragilidade esquelética. 

Trabalho recente acompanhou 34 adolescentes obesas por 1 ano e realizaram ultrassonografia 

de abdome e exames séricos de CTX e osteocalcina. Estes autores realizaram um programa de 

perda de peso corporal nestas voluntárias e encontraram resultados satisfatórios quanto a 

diminuição do peso atrelado a diminuição de massa gorda e aumento de massa magra. Mesmo 

com a diminuição do peso corporal não se observou alteração nos níveis séricos de 

osteocalcina e CTX, mas, em concordância com os resultados do presente estudo, se observou 

associação negativa da porcentagem de massa gorda com a osteocalcina (Campos et al.2018). 

Possivelmente este é o primeiro trabalho a avaliar a relação dos lipídeos intramusculares com 

os marcadores de remodelação óssea nos indivíduos diabéticos. 

Em conjunto, estes resultados sugerem que a fragilidade óssea no DM2 é multifatorial 

e envolve alterações no próprio tecido ósseo, capazes de diminuir sua qualidade e também 

alterações no metabolismo energético que podem influenciar a atividade de remodelação 



89 

 

óssea. Elucidar os mecanismos responsáveis por fragilidade óssea nos indivíduos diabéticos é 

importante para estabelecer novos métodos de prevenção das morbidades decorrentes das 

fraturas. 
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Conclusão 

 
Possivelmente, este é o primeiro trabalho que avaliou o trabeculado ósseo por 

ressonância magnética em indivíduos com DM2. Em conjunto, os dados obtidos no presente 

estudo revelam que os indivíduos diabéticos não possuem prejuízo de massa óssea, nem 

alterações no trabeculado ósseo da tíbia proximal. Nesta doença, o tecido adiposo da medula 

óssea não se comportou como sítio de armazenamento de gordura e parece não ter relação 

negativa na massa óssea. Ainda, os resultados deste trabalho contemplam que a massa magra 

possui relação positiva com a densidade mineral óssea e a massa gorda, bem como os lipídeos 

intramusculares possuem relação negativa com o TBS. Os resultados acrescentam que o CTX, 

a osteocalcina e a adiponectina parecem ter efeito negativo na massa óssea e o CTX pode 

estar relacionado negativamente com os parâmetros do trabeculado ósseo. Este trabalho 

reforça que a resistência à insulina não tem efeito negativo na massa óssea. 
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Anexo II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Pacientes portadores de diabetes melito tipo 2) 

 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Acometimento muscular e esquelético por acúmulo tecidual de gordura no diabetes melito 

tipo 2 

 

Pesquisadora: Iana Mizumukai de Araújo / Orientador: Prof. Dr. Francisco José Albuquerque 

de Paula 

 

Sr(a). Paciente, 

 

 O (a) senhor (a) é portador (a) de diabetes melito tipo 2. Convidamos o (a) senhor (a) a 

participar desta pesquisa que irá avaliar diversos aspectos da evolução da doença óssea 

metabólica em pessoas com diabetes melito tipo 2 (DM2). A doença óssea metabólica é um 

“  f  q         ”           q            g      (          ,  h                     )    

pequeno (neste caso, chamamos de osteopenia). Com essa pesquisa, desejamos saber se o (a) 

senhor (a) tem osteoporose ou osteopenia. Também queremos pesquisar a ocorrência de 

fratura da coluna e a quantidade de gordura na medula do osso. Assim, tentaremos entender 

um pouco mais da osteoporose e osteopenia na sua doença. Caso o (a) senhor (a) aceite entrar 

para a pesquisa, deverá participar das seguintes etapas: 

 

a) Fará uma coleta de sangue para exames que fazem parte desta pesquisa (glicemia de 

jejum, insulina, leptina, adiponestina, albumina, creatinina, TGO, TGP, fósforo inorgânico, 

fosfatase alcalina, paratormônio (PTH), vitamina D, cálcio total, osteocalcina e telopeptídeo 

carboxiterminal do colágeno tipo 1 e IGF-1). A picada da agulha vai doer um pouco e poderá 

acontecer um pequeno hematoma no local da punção. A quantidade de sangue retirada vai ser 

o equivalente a três colheres de sopa. Esta coleta de sangue será realizada somente uma vez. 

 

b) Fará um exame de densitometria óssea. Esse exame vai acontecer em uma data agendada 

conforme sua disponibilidade. No dia marcado, o (a) senhor (a) deverá comparecer no 

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e, assim, saber se tem massa óssea normal, 

osteoporose ou osteopenia. O exame de densitometria óssea não dói, dura cerca de 15 

minutos e não precisa de jejum. Ele envolve uma quantidade muito pequena de radiação, 

sendo bem menos do que a radiação de uma radiografia do pulmão. Este exame será realizado 

somente uma vez durante a pesquisa. 
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c) Fará uma ressonância magnética para ver a quantidade de gordura do osso da coluna, no 

abdome, músculo da panturrilha e no fígado, pois desejamos saber se está aumentada em 

quem tem DM2. Esse exame será agendado conforme sua disponibilidade. Vai durar cerca de 

40 minutos, também não dói e não tem radiação. Pode haver algum desconforto por causa do 

barulho do aparelho. Algumas pessoas incomodam-se com o fato de ter que se deitar dentro 

de um tubo semifechado. Este exame será realizado somente uma vez durante a pesquisa. 

 

As informações coletadas como parte deste estudo serão destruídas quando não forem 

mais necessárias? 

 

 Nós não sabemos quando suas informações deixarão de ser utilizadas, e não existe 

prazo para expiração das informações. Porém, somente os resultados dos seus exames serão 

utilizados, não sendo, de forma alguma, disponibilizada alguma informação que te identifique, 

como nome, RG e CPF.  

 Caso seja consentindo pelo senhor (a), as suas amostras de sangue serão 

armazenadaspor tempo indeterminado em biorrepositório sob custódia do Prof. Dr. Francisco 

José A. de Paula e qualquer uso que não conste neste termo só será realizado com o seu 

consentimento posterior. E caso seja cogitado o uso de alguma amostra de soro para o uso 

futuro dessas informações, novo projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP). A retirada do consentimento de guarda das suas amostras de sangue em biorrepositório 

poderá ser feita a qualquer momento, com validade a partir da data da sua decisão, por meio 

de documento assinado pelo senhor (a) ou contato por telefone da pesquisadora Iana M. de 

Araujo (16-36022938).  

 

Eu posso interromper minhas informações após elas começarem a ser utilizadas? 

 

Se o(a) senhor (a) deixar o estudo, e não desejar ter mais nenhuma informação pessoal 

coletada, sobre o(a) senhor (a) deverá notificar por escrito ao Dr. Francisco J. A. de Paula. O 

(a) senhor (a) poderá também entrar em contato com a Pesquisadora Iana Mizumukai de 

Araújo por telefone (16) 981550524/36022938 e sua solicitação de interromper a coleta de 

informações será honrada. Para notificar ao Dr. Francisco J. A. de Paula, por escrito, envie 

sua solicitação para: Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Ribeirão Preto SP.  

 

O que acontecerá se eu sofrer danos por participar neste estudo? 



106 

 

Em caso de dano ou doença resultante deste estudo clínico, o tratamento de emergência 

médica está disponível.  O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

não compensará o (a) senhor (a) ou sua companhia de seguro no evento de qualquer dano. 

Porém, o senhor (a) tem o direito de procurar obter indenização por danos eventuais através 

dos meios legais vigentes na Legislação Brasileira. 

 

Quais são os meus direitos como um participante? 

Fazer parte deste estudo é uma escolha sua. Você pode escolher não participar ou pode deixar 

de participar do estudo a qualquer momento. Deixar de participar do estudo não resultará em 

nenhuma penalidade ou perda de benefícios que o (a) senhor (a) tem direito. 

Caso o (a) senhor (a) desistir de participar da pesquisa, NÃO terá nenhum prejuízo de seu 

atendimento regular nas unidades de saúde. 

 

O (a) Sr(a), tem o direito de ter acesso a todos os resultados dos seus exames. Não existe 

nenhum custo para você ou responsável em participar deste estudo. Ressaltamos que não 

haverá identificação dos dados pessoais, pois serão de natureza confidencial, usados 

unicamente para fins da pesquisa. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. O 

benefício desta pesquisa para o senhor (a) é a realização dos exames de sangue e de imagem, 

bem como ter acesso aos seus resultados e laudos e também esperamos que no futuro, estes 

resultados possam beneficiar outros pacientes. Este documento será emitido em duas vias, 

sendo uma de sua propriedade e a outra será arquivada por nós. Caso o (a) senhor (a) não 

concorde em participar dessa pesquisa, seu acompanhamento clínico em todas as 

Unidades de Saúde será feito da mesma maneira, sem prejuízo algum. 

 

Caso necessite de esclarecimentos adicionais, poderá entrar em contato com: 

 

Pesquisador Principal: Francisco José Albuquerque de Paula, (16) 3602-2938  

 

Demais Pesquisadores: Iana Mizumukai de Araújo, (16) 981550524 ou e-mail: 

iana.mizumukai@gmail.com 

 

______________________________   ______________________________   

___/___/______ 

      Nome do sujeito de pesquisa                              Assinatura                                    Data 

mailto:iana.mizumukai@gmail.com
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______________________________   ______________________________   

___/___/______ 

      Testemunha imparcial                                         Assinatura                                    Data 

 

______________________________   ______________________________   

___/___/______ 

      Nome do pesquisador                                         Assinatura                                    Data 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Voluntários saudáveis) 

 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Acometimento muscular e esquelético por acúmulo tecidual de gordura no diabetes melito 

tipo 2 

 

Pesquisadora: Iana Mizumukai de Araújo / Orientador: Prof. Dr. Francisco José Albuquerque 

de Paula 

 

Sr(a),  

 

Convidamos o (a) senhor (a) a participar desta pesquisa que irá avaliar diversos 

aspectos da evolução da doença óssea metabólica em pessoas com diabetes melito tipo 2 

(DM2). A     ç  ó          ó          “  f  q         ”           q            g      

(neste caso, chamamos de osteoporose) ou pequeno (neste caso, chamamos de osteopenia). 

 Com essa pesquisa, desejamos saber se os pacientes que tem DM2 tem massa óssea 

normal, osteoporose ou osteopenia. Também queremos pesquisar a quantidade de gordura na 

sua medula do osso. Assim, tentaremos entender um pouco mais sobre o enfraquecimento 

ósseo nessa doença. Como o (a) senhor (a) não tem diabetes melito tipo 2, vai ser muito 

importante para servir como comparação. 

Caso o (a) senhor (a) aceite entrar para a pesquisa, deverá participar das seguintes 

etapas: 

 

a) Fará uma coleta de sangue para exames que fazem parte desta pesquisa (glicemia de 

jejum, insulina, leptina, adiponectina, albumina, creatinina, TGO, TGP, fósforo inorgânico, 

fosfatase alcalina, paratormônio (PTH), vitamina D, cálcio total, osteocalcina e telopeptídeo 

carboxiterminal do colágeno tipo 1 e IGF-1). A picada da agulha vai doer um pouco e poderá 

acontecer um pequeno hematoma no local da punção. A quantidade de sangue retirada vai ser 

o equivalente a três colheres de sopa. Será realizada a coleta de sangue somente uma vez 

durante o período do estudo. 

 

c) Fará um exame de densitometria óssea. Esse exame vai acontecer em uma data agendada 

conforme sua disponibilidade. No dia marcado, o (a) senhor (a) deverá comparecer no 

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e, assim, saber se tem massa óssea normal, 

osteoporose ou osteopenia. Esse exame também vai ver fratura se em sua coluna há alguma 

fratura, que pode ocorrer mesmo quando a pessoa não sente dor na coluna. O exame de 

densitometria óssea não dói, dura cerca de 15 minutos e não precisa de jejum. Ele envolve 
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uma quantidade muito pequena de radiação, sendo bem menos do que a radiação de uma 

radiografia do pulmão. Este exame é realizado somente uma vez durante a pesquisa. 

 

Fará uma ressonância magnética para ver a quantidade de gordura do osso da coluna, no 

abdome, músculo da panturrilha e no fígado, pois desejamos saber se está aumentada em 

quem tem DM2. Esse exame será agendado conforme sua disponibilidade. Vai durar cerca de 

40 minutos, também não dói e não tem radiação. Pode haver algum desconforto por causa do 

barulho do aparelho. Algumas pessoas incomodam-se com o fato de ter que se deitar dentro 

de um tubo semifechado. Este exame será realizado somente uma vez durante a pesquisa. 

 

As informações coletadas como parte deste estudo serão destruídas quando não forem 

mais necessárias? 

Nós não sabemos quando suas informações deixarão de ser utilizadas para esta pesquisa. 

Porém, somente os resultados dos seus exames serão utilizados, não sendo, de forma alguma, 

disponibilizada alguma informação que te identifique, como nome, RG e CPF.  

Caso seja consentindo pelo senhor (a), as suas amostras de sangue serão armazenadas por 

tempo indeterminado em biorrepositório sob custódia do Prof. Dr. Francisco José 

Albuquerque de Paula e qualquer uso que não conste neste termo só será realizado com o seu 

prévio consentimento. E para o uso futuro dessas informações, novo projeto será submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). A retirada do consentimento de guarda das suas 

amostras de sangue em biorrepositório poderá ser feita a qualquer momento, com validade a 

partir da data da sua decisão, por contato telefônico ou e-mail (16-36022938 ou 

iana.mizumukai@gmail.com). 

Eu posso interromper minhas informações após elas começarem a ser utilizadas? 

Se o(a) senhor (a) deixar o estudo, e não desejar ter mais nenhuma informação pessoal 

coletada, sobre o(a) senhor (a) deverá notificar por escrito ao Dr. Francisco J. A. de Paula. O 

(a) senhor (a) poderá também entrar em contato com a Pesquisadora Iana Mizumukai de 

Araújo por telefone (16) 981550524/36022938 e sua solicitação de interromper a coleta de 

informações será honrada. Para notificar ao Dr. Francisco J. A. de Paula, por escrito, envie 

sua solicitação para: Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Ribeirão Preto SP.  

O que acontecerá se eu sofrer danos por participar neste estudo? 

Em caso de dano ou doença resultante deste estudo clínico, o tratamento de emergência 

médica está disponível.  O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

não compensará o (a) senhor (a) ou sua companhia de seguro no evento de qualquer dano. 

Porém, o senhor (a) tem o direito de procurar obter indenização por danos eventuais através 

dos meios legais vigentes na Legislação Brasileira. 

Quais são os meus direitos como um participante? 
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Fazer parte deste estudo é uma escolha sua. Você pode escolher não participar ou pode deixar 

de participar do estudo a qualquer momento. Deixar de participar do estudo não resultará em 

nenhuma penalidade ou perda de benefícios que o (a) senhor (a) tem direito. 

Caso o (a) senhor (a) desistir de participar da pesquisa, NÃO terá nenhum prejuízo de seu 

atendimento regular nas unidades de saúde. 

O (a) Sr(a), tem o direito de ter acesso aos resultados dos seus exames e caso seja 

solicitado, terá acesso a todos os resultados que desejar. Não existe nenhum custo para você 

ou responsável em participar deste estudo. Ressaltamos que não haverá identificação dos seus 

dados pessoais, pois serão de natureza confidencial, usados unicamente para fins da 

pesquisa. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. O benefício desta pesquisa 

para o senhor (a) é a realização dos exames de sangue e de imagem, bem como ter acesso aos 

seus resultados e laudos e também esperamos que no futuro, estes resultados possam 

beneficiar outros pacientes. Este documento será emitido em duas vias, sendo uma de sua 

propriedade e a outra será arquivada por nós. Caso o (a) senhor (a) não concorde em 

participar dessa pesquisa, seu acompanhamento clínico será feito da mesma maneira, 

sem prejuízo algum. 

Caso necessite de esclarecimentos adicionais, poderá entrar em contato com: 

Pesquisador Principal: Francisco José Albuquerque de Paula, (16) 3602-2938 ou e-mail: 

fjpaula@fmrp.usp.br 

Demais Pesquisadores: Iana Mizumukai de Araújo, (16) 981550524 ou e-mail: 

iana.mizumukai@gmail.com 

______________________________   ______________________________   

___/___/______ 

      Nome do sujeito de pesquisa                              Assinatura                                    Data 

______________________________   ______________________________   

___/___/______ 

      Testemunha imparcial                                         Assinatura                                    Data 

 

______________________________   ______________________________   

___/___/______ 

      Nome do pesquisador                                         Assinatura                                    Data 

  

mailto:fjpaula@fmrp.usp.br
mailto:iana.mizumukai@gmail.com
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Anexo III 

 

PROTOCOLO DE PROCESSAMENTO DE MICRO-RESSONÂNCIA DA TÍBIA 

 

BAIXAR IMAGENS NO KPACS 

- Do lado esquerdo no QUERY, selecionar NETWORK 

- Procurar pelo nome ou data do exame 

- Selecionar a imagem clicando no ícone branco e depois em RETRIEVE 

- Do lado esquerdo no QUERY, selecionar DATABASE 

- Selecionar a imagem e clicar em EXPORT 

- Clicar em BURN ON CD/DVD 

- Escolher um conhecido diretório clicando na pasta 

- C         C      C  P  j    →                         á    

- A imagem será salva em DICOM 

 

BINARIZAÇÃO NO SLICER 

- Para abrir a imagem: clicar em DICOM browser 

- Ir em IMPORT e escolher a pasta 

- Escolher a imagem e clicar em LOAD 

- A ó        g           ,           MO U O → E      → OK 

- No espaço Master volume de estar selecionada a imagem 3D_b_FFE_PERNA ESQ 

- No espaço Merge Volume deve estar selecionada a imagem 3D_b_FFE_PERNA ESQ-label 

- Pintar a CORTICAL de verde (número 1), usar pincel tamanho 2 pixels 

- Pintar o TRABECULADO de amarelo (número 2), usar pincel tamanho 2 pixels, clicar em 8 

vizinhos e clicar no DILATE EFFECT 20 vezes 

- S             MO U ES →  CFMRP →             

- No espaço GRAYSCALE VOLUME selecionar o arquivo 3D_b_FFE_PERNA ESQ 
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- No espaço LABEL MAP selecionar 3D_b_FFE_PERNA ESQ-label 

- ROI Label Value: 2 (amarelo) 

- Cortical Bone Label Value: 1 (verde) 

- Clicar em APPLY 

- No canto superior esquerdo das imagens clicar no alf      →      g         (    ) → 

     g   F (    ) → E    B  kg      (B)            RESU   VO UME  

- Clicar em EXPORT e copiar os dados do histograma colando no Excel 

- Renomear para 3D_FFE_PernaESQ_Result e apertar OK 

- Salvar como formato NIFTI nome do vo    á                 → R     â            

 

ANÁLISES NO BONE J 

- C         IMPOR AR → NIf I     yz  (                 çã     plugin) 

- C         IMAGE  YPE → 8-bit 

- C         IMAGE →  OO S→MAKE SUBS ACK→            ú         f        

selecionar, usando hífen para separar os números 

- Selecionar o quadrado com a ferramenta de seleção 

- IMAGE → CROP 

- P  g    → BONE J → C          y, V      F         

- Salvar com nome do participante na pasta conhecida 
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Apêndices 

 Apêndice A – Análise de regressão linear simples e múltipla dos parâmetros 

  Modelo 1 Modelo 2 

  Estimativa p valor R² Estimativa p valor R² 

IMC x DMO CF 14,8 0,0002 0,13 14,8 0,0003 0,13 

IMC x DMO FT 14,3 0,0003 0,12 14,2 0,0003 0,13 

% GC x DMO FT -9,7 0,07 0,03 -21,2 <0,0001 0,34 

% GC x DMO 1/3 Rádio -47,6 <0,0001 0,19 -42,5 <0,0001 0,36 

IMG x DMO CF 7,5 0,01 0,06 -1,65 0,3 0,65 

IMG x DMO FT 4,12 0,15 0,02 -5,1 0,006 0,67 

IMG x DMO 1/3 Rádio -16,32 0,004 0,08 -12 0,0004 0,69 

IMM x DMO L1-L4 2,8 0,02 0,05 1,6 0,1 0,39 

IMM x DMO CF 4,8 <0,0001 0,17 2,4 0,01 0,42 

IMM x DMO FT 5,6 <0,0001 0,24 3,5 0,0003 0,46 

IMM x DMO 1/3 Rádio 6,7 0,003 0,08 8 <0,0001 0,5 

DMO CF x HbA1c 0,01 0,01 0,06 0,013 0,05 0,18 

DMO FT x HbA1c 0,018 0,009 0,06 0,01 0,08 0,15 

 

 

Apêndice B – Análise de regressão linear simples e múltipla dos parâmetros de  

  Modelo 1 Modelo 2 

  Estimativa p valor R² Estimativa p valor R² 

% GC x conectividade 0,004 0,06 0,04 0,004 0,07 0,25 

% CG x Tb.Th -19,4 0,01 0,06 -30,3 <0,0001 0,36 

% GC x conn.D 7,8 0,06 0,04 6,8 0,07 0,25 

% GC x Tb.Sp -16,2 0,01 0,07 -17,4 0,003 0,3 

IMM x Tb.Th 7,2 <0,0001 0,2 4,6 0,001 0,47 

 

 

Apêndice C – Análise de regressão linear simples e múltipla  

  Modelo 1 Modelo 2 

  Estimativa p valor R² Estimativa p valor R² 

DMO L1-L4 x 

conectividade 0,00008 0,05 0,04 0,00007 0,05 0,06 

DMO L1-L4 x conn.D 0,13 0,05 0,04 0,13 0,06 0,006 

DMO L1-L4 x Tb.Sp  -0,28 0,01 0,07 -0,3 0,007 0,1 

DMO FT x Conectividade 0,00008 0,04 0,04 0,00008 0,03 0,19 

DMO FT x Conn.D 0,14 0,04 0,04 0,15 0,03 0,19 

DMO FT x BV/TV 0,74 0,06 0,04 0,67 0,07 0,18 

DMO FT x Tb.Sp  -0,25 0,02 0,05 -0,28 0,006 0,22 

 

 

Apêndice D – Análise de regressão linear simples e múltipla da  
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  Modelo 1 Modelo 2 

  Estimativa p valor R² Estimativa p valor R² 

DMO L1-L4 x TBS L1-

L4 0,22 0,05 0,05 0,49 0,0004 0,2 

DMO CF x TBS L1-L4 0,04 0,654 0 0,32 0,009 0,22 

DMO FT x TBS L1-L4 0,07 0,5 0,01 0,39 0,002 0,23 

DMO 1/3 Rádio x TBS 

L1-L4 0,11 0,07 0,04 0,11 0,1 0,05 

 

 

Apêndice E – Análises de regressão linear simples e múltipla  

  Modelo 1 Modelo 2 

  Estimativa p valor R² Estimativa p valor R² 

TBS L1-L4 x BV/TV 0,45 0,3 0,01 0,44 0,2 0,32 

TBS L1-L4 x IMCL -5,4 0,1 0,04 -2,52E-07 0,03 0,43 

TBS L1-L4 x EMCL -2,96 0,04 0,06 -4,29E-06 0,08 0,41 

TBS L1-L1 x HbA1c -0,02 0,0009 0,15 -0,01 0,09 0,38 

TBSL1-L4 x Triglicérides -0,0006 0,0007 0,15 -0,0002 0,1 0,38 

TBS L1-L4 x HOMA-IR -0,005 0,5 0,01 0,001 0,8 0,27 

 

 

Apêndice F – Análises de regressão linear simples e múltipla  

  Modelo 1 Modelo 2 

  Estimativa p valor R² Estimativa p valor R² 

DMO L1-L4 x Insulina 0,002 0,21 0,2 0,002 0,33 0,02 

DMO L1-L4 x HOMA-IR 0,012 0,12 0,03 0,01 0,2 0,04 

DMO CF x Insulina 0,006 0,01 0,1 0,003 0,17 0,19 

DMO CF x HOMA-IR 0,02 0,01 0,09 0,01 0,13 0,19 

DMO FT x Insulina 0,003 0,22 0,02 0,00001 0,9 0,1 

DMO FT x HOMA-IR 0,01 0,02 0,02 0,003 0,7 0,1 

DMO 1/3 Rádio x Insulina 0,001 0,3 0,01 0,002 0,2 0,003 

DMO 1/3 Rádio x HOMA-R 0,005 0,3 0,01 0,006 0,3 0,03 

DMO CF x IMCL/EMCL 0,001 0,02 0,06 0,001 0,1 0,16 

DMO FT x IMCL/EMCL 0,002 0,0006 0,14 0,002 0,006 0,23 
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Apêndice G – Análises de regressão linear simples e múltipla da  

  Modelo 1 Modelo 2 

  Estimativa p valor R² Estimativa p valor R² 

Conectividade x HOMA-

IR 8,9 0,7 0 7,9 0,7 0,03 

conn.D x HOMA-IR 0,005 0,7 0 0,004 0,7 0,03 

BV/TV x HOMA-IR -0,001 0,64 0 -0,001 0,7 0,004 

Tb.Th x HOMA-IR 0,007 0,3 0,01 -0,0006 0,9 0,19 

Tb.Sp x HOMA-IR 0,002 0,8 0 -0,001 0,8 0,05 

Tb.Th x IMCL/EMCL 0,001 0,05 0,05 0,0009 0,1 0,2 

 

 

Apêndice H – Análises de regressão linear simples e múltipla  

  Modelo 1 Modelo 2 

  Estimativa p valor R² Estimativa p valor R² 

DMO L1-L4 x Osteocalcina -0,00608 0,15 0,03 -0,005 0,2 0,03 

DMO CF x Osteocalcina -0,006 0,1 0,03 -0,005 0,2 0,12 

DMO FT x Osteocalcina -0,008 0,05 0,05 -0,006 0,1 0,1 

DMO L1-L4 x CTX -0,18 0,03 0,05 -0,16 0,07 0,07 

DMO CF x CTX -0,27 0,004 0,1 -0,22 0,01 0,19 

DMO FT x CTX -0,31 0,0009 0,14 -0,27 0,004 0,2 

DMO L1-L4 x Adiponectina -0,02 0,005 0,07 -0,0022 0,01 0,09 

DMO CF x Adiponectina -0,003 0,0001 0,14 -0,003 0,0003 0,26 

DMO FT x Adiponectina -0,004 <0,0001 0,18 -0,003 <0,0001 0,28 

DMO 1/3 Rádio x Adiponectina -0,008 <0,0001 0,15 -0,002 <0,0001 0,18 

 

 

Apêndice I – Análises de regressão linear simples e múltipla do  

  Modelo 1 Modelo 2 

  Estimativa p valor R² Estimativa p valor R² 

Conectividade x CTX -449 0,07 0,04 -422 0,09 0,05 

Conn.D x CTX -0,25 0,07 0,04 -0,24 0,1 0,05 

BV/TV x CTX -0,07 0,004 0,11 -0,07 0,005 0,11 

Tb.Sp x CTX 0,31 0,0003 0,18 0,33 0,0002 0,2 

 

 

Apêndice J – Análises de regressão linear simples e múltipla  

  Modelo 1 Modelo 2 

  Estimativa p valor R² Estimativa p valor R² 

IMCL/EMCL x Adiponectina -0,31 0,03 0,06 -0,23 0,1 0,13 

IMCL/EMCL x Osteocalcina -1,3 0,05 0,06 -1,2 0,06 0,17 

IMCL/EMCL x CTX -30,9 0,06 0,06 -25,9 0,1 0,15 

 


