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RESUMO 
 

 

Miranda LF. Avaliação da densidade mineral óssea por meio da radiografia 
panorâmica: modificadores e determinantes no resultado [tese]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2014. Versão Corrigida. 

 

 

A osteoporose tem sido apontada como grave problema de saúde pública, que 

compromete a qualidade de vida dos seus portadores. Um dos principais fatores 

que influencia na prevenção à fraturas provenientes dessa enfermidade é o 

diagnóstico precoce. O diagnóstico das alterações  morfológicas da mandíbula por 

meio de radiografias panorâmicas (RP) é um método barato, simples e indicado para 

o rastreamento da desmineralização óssea que mostrou estar associado às 

alterações sistêmicas. O presente estudo descritivo-analítico objetivou avaliar se 

existem e quais são as variáveis que podem interferir na determinação do 

diagnóstico por meio das RPs. Foram analisados dados sócio-biológicos, 

radiografias panorâmicas e densitometrias ósseas (DO) de um total de 435 

pacientes. A análise das RPs foi realizada por meio do Índice Panorâmico 

Quantitativo e Qualitativo (IPQQ),  estabelecido em outra parte desta pesquisa. 

Essas observações foram então relacionadas aos resultados da DO e às variáveis 

coletadas no questionário de dados sócio-biológicos. A análise das RPs mostrou 

estar correlacionada com a DO (kappa = 0,7)  e mostrou ainda que pode ser 

influenciada pelo uso de bisfosfonatos  ( p = 0,0137), renda ( p = 0,0264), e perda 

dentária representada pelas variáveis uso de prótese parcial removível ( p = 0,0249) 

e prótese parcial fixa ( p = 0,0320). O presente estudo propõe ainda outras 

investigações conduzidas com desenhos mais rigorosos, para compreensão do 

problema que ainda guarda muitas lacunas. 

 

 

Palavras-chave: Osteoporose. Radiografia Panorâmica. Dados demográficos. 



 

ABSTRACT 

 

 

Miranda LF. Evaluation of bone mineral density by means of panoramic radiography : 
modifiers and determining the result [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2014. Versão Corrigida. 
 

 

 

Osteoporosis has been identified as a serious public health problem affecting 

patients’ life quality. One of the major factors that influences fractures prevention from 

this disease is early diagnosis. The diagnosis of mandible morphological changes 

using panoramic radiographs (PR) is an inexpensive, simple method suitable for 

screening bone demineralization associated with systemic changes. This descriptive-

analytical study aimed to evaluate whether there are and what are the variables that 

can interfere in the determination of PRs’ diagnosis. Socio-biological data, PR and 

bone densitometry (BO) of 435 patients were analyzed. The analysis was performed 

by RPs’ Quantitative and Qualitative Panoramic Index (QQPI) previously established 

in another part of this research. These observations were then related to BO results 

and variables collected from socio-biological data questionnaire. The PR analysis 

were correlated with BO (kappa = 0.7) and could be influenced by the use of 

bisphosphonates (p = 0.0137), income (p = 0.0264), and tooth loss, represented by 

the variables: use of removable partial dentures (p = 0.0249) and  use of fixed partial 

denture (p = 0.0320). This study also suggests the conduction of more rigorous 

designs researches to understand this problem that still has many gaps. 

 

 

Keywords: Osteoporosis. Panoramic radiography. Demographics data.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A osteoporose é uma das doenças metabólica, não rara, crônica e associada 

ao envelhecimento. Além disso, apresenta-se também como um problema de saúde 

pública em todo o mundo. Setenta e cinco milhões de pessoas nos Estados Unidos, 

Europa e Japão são afetadas, incluindo uma em três mulheres pós-menopausadas e 

a maioria dos idosos (65 anos ou mais) de ambos os sexos são portadores da 

doença. No Brasil, a população propensa a desenvolver a osteoporose subiu de 7,5 

milhões em 1980 para 15 milhões no ano de 2000, acometendo 35% a 52% das 

mulheres com mais de 50 anos. Ela se caracteriza por uma baixa massa óssea 

(osteopenia) e deterioração da microarquitetura do tecido esquelético, 

comprometendo o osso trabecular e cortical.  

A situação torna-se mais preocupante no âmbito da saúde pública, quando se 

observa que além da constatação da progressão crônica assintomática da 

osteoporose combinada aos seus problemas clínicos, existe ainda a possibilidade da 

relação da osteoporose com a condição bucal. Alguns estudos têm indicado que a 

osteoporose pode também ser relacionada a manifestações em nível bucal com 

perda óssea alveolar, especialmente na mandíbula.  

Vários estudos procuraram analisar diretamente a densidade mineral óssea 

mandibular com a utilização de aparelhos de densitometria especiais para realização 

do escaneamento mandibular, com dispositivos para calibração ou por tomografia 

computadorizada quantitativa. Na falta de densitômetro com padronização específica 

para a mandíbula e a maxila, a maioria dos estudos analisou os efeitos da baixa 

densidade mineral óssea nesses dois ossos pela avaliação de índices 

radiomorfométricos de radiografias panorâmicas, que avaliam principalmente a 

qualidade (grau de reabsorção) e a espessura da cortical inferior da borda da 

mandíbula. Entretanto, os autores não encontraram bons resultados, visto que as 

técnicas de avaliação direta da densidade mineral óssea mandibular ainda não 

demonstraram boa precisão e acurácia. 
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Considerando assim, a falta de maiores evidências para avaliar a 

aplicabilidade da radiografia panorâmica (RP) para detectar a perda de massa óssea 

e a escassez de informações adicionais para verificar a precisão dos índices 

qualitativos e quantitativos, utilizados para este fim, foi justificada a realização deste 

estudo na cidade de São Paulo/SP com o propósito de poder oferecer subsídios 

para identificar e estabelecer as possíveis variáveis que podem interferir no 

diagnóstico das alterações morfológicas da mandíbula e/ou maxila decorrentes da 

idade. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Envelhecimento Populacional 

 

 

São consideradas idosas as pessoas com idade cronológica a partir de 60 

anos, nos países em desenvolvimento, e 65 anos, nos desenvolvidos; e a 

proporção de 7% de idosos, frequência a partir da qual uma população é 

considerada envelhecida (1).  

Desde 1950, a esperança de vida, na América Latina e no Caribe, tem 

aumentado, e essa tendência deverá permanecer nas décadas futuras. A magnitude  

e a rapidez desse fenômeno repercute na demanda de serviços de saúde e nos 

sistemas de previdência social, na composição da força de trabalho, nas estruturas 

familiares, nas transferências de bens e serviços entre as gerações, e nas 

condições de saúde dos idosos (2). Populações envelhecidas representam, para os 

países, o desafio de cuidado e atenção das pessoas idosas (3). 

Os dados demográficos afetam a situação epidemiológica, pois o aumento na 

proporção de indivíduos idosos na população influencia o perfil da incidência e 

prevalência de doenças e agravos não transmissíveis (DANT), dentre as quais se 

encontra a osteoporose, e consequentemente, as fraturas osteoporóticas. 

Entretanto, as DANT geram altos custos para a sociedade, e constituem a principal 

causa de morbidade, incapacidade e mortalidade da população idosa, em todas a 

regiões do mundo (4, 5).  

Considerando o exposto, justifica-se a realização de estudos epidemiológicos 

longitudinais, específicos para analisar as condições de saúde dos idosos, e 

conhecer as variáveis associadas ao envelhecimento saudável, assim como fatores 

de risco associados à morbidade e à mortalidade da população idosa (5). 
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2.2 Osteoporose e Fraturas 

 

 

Definida como doença caracterizada pela baixa massa óssea e pela 

deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, levando à fragilidade do osso e, 

consequentemente, ao incremento do risco de fraturas (1), a osteoporose é doença 

silenciosa, predominante em mulheres, principalmente após a menopausa (6). 

Tecnicamente, a osteoporose tem sido definida com base na avaliação da 

densidade mineral óssea (DMO). A massa óssea é considerada normal, quando o 

valor da DMO observada é menor ou igual a um desvio-padrão da média (DMO > -1 

desvio-padrão) do valor do adulto jovem de referência; o termo osteopenia 

corresponde ao valor de DMO observada entre -1 e -2,5 desvios-padrão (-2,5 

desvios padrão < DMO < -1 desvio padrão), e osteoporose, quando a DMO atinge 

perdas de mais do que -2,5 desvios-padrão da média (DMO<-2,5 desvios padrão) 

(7).  

A fratura de coluna vertebral - muitas vezes assintomática - tende a ser a 

manifestação mais comum e precoce relacionada à fragilidade óssea, em 

populações de mulheres com idade superior a 45 anos (8), seguida das fraturas do 

colo do fêmur, e do rádio, sendo as quedas, a principal causa de fraturas ósseas. 

(9).  

Dentre todas as regiões de fratura, as que ocorrem no quadril são as mais 

severas, por produzir maior impacto na morbidade da população idosa (10). Assim, a 

osteoporose é, também, uma das principais doenças incapacitantes, ocasionando 

complicações sérias, dor e hemorragia; afetando a mobilidade, e a qualidade de 

vida (11-13). Além disso, as fraturas osteoporóticas, vertebrais e de quadril, estão 

associadas com depressão, e com maior risco de mortalidade em idosos (14-16). A 

proporção de pessoas que morrem devido à fratura de quadril, é de 10 a 20% em 

até seis meses, e pode chegar a 31%, nos homens, e 16%, nas mulheres, no 

primeiro ano após fratura (16, 17). Dos sobreviventes, 50% precisarão de algum tipo 

de auxílio para deambular e 25% necessitarão de assistência domiciliar, ou 

internação em instituições de longa permanência (ILPI) (17). Apenas 30% dos que 

sofrem fratura de quadril se recuperam totalmente (12, 18). A mediana do tempo de 
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sobrevivência, após fratura de quadril, no estudo tailandês, feito por Clark e 

colaboradores (19), foi 6 anos. Na literatura científica, alguns autores têm relatado 

taxas de incidência de fratura do quadril (Quadro 2.1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2.1 - Taxas de incidência de fratura do quadril, em pessoas idosas (> 60 anos) 

 

Essas taxas corroboram a percepção de que as pessoas que sofrem fraturas 

osteoporóticas impõem importante carga nos serviços de saúde, representada por 

hospitalização, e muitas horas de fisioterapia, e de cuidados no lar. Entre os 

pacientes que deambulam na comunidade, no momento da fratura inicial, 1% 

residirá em ILPI, 6 meses após ter sofrido a fratura (20). Assim, a perda de 

produtividade e de independência após fraturas, produz enorme impacto econômico 

(21) o qual se traduz em custos elevados para os sistemas de saúde, e para a 

sociedade em geral.  

O custo de uma densitometria óssea (DXA scan) no México, varia de 

US$18,5 até US$130,6, dependendo do serviço de saúde, público ou particular (22, 

23). No mundo, os custos anuais, diretos e indiretos especificamente para fratura de 

quadril, em 1990, foram estimados em 34,8 bilhões de dólares (23). Na Europa, esse 

impacto, foi estimado em 35 bilhões de euros/ano e espera-se que seja maior, nos 

anos vindouros (24). Nos Estados Unidos, o custo anual para os serviços de saúde 

foi estimado em 12 a 18 bilhões de dólares (25). Na Austrália, a osteoporose afeta 

cerca de 10% da população, e tem custo anual estimado em 7,4 bilhões de 

dólares australianos (26). Na Itália, país que tem uma das maiores expectativas de 

vida do mundo (estimada em 78,4 anos para homens, e 87,4 anos, para mulheres, 
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em 2010), o custo total das fraturas de quadril foi estimado em 1 bilhão de 

euros/ano, em 2005, incluindo custos de hospitalização, iguais a 467 milhões de 

euros/ano, e custos de reabilitação em 531 milhões de euros/ano (26). No México, 

o custo estimado para fraturas de quadril foi 97 milhões de dólares, em 2006. Essa 

estimativa foi baseada na incidência de 22.000 casos, com custo individual de 4400 

dólares (19). No Brasil, o custo anual das fraturas de quadril foi, para o ano de 2007, 

estimado em 51,8 milhões de reais, por conta de 32.657 internações (17).  

Um indicador usado pela OMS, e o Banco Mundial, para quantificar a carga 

que representa uma doença na sociedade, é a determinação do DALYs (disability 

and life-years lost) das doenças. No caso da osteoporose, na Europa, esta 

representa mais DALYs, do que o câncer, exceto o câncer de pulmão; e mais 

DALYs do que asma, enxaqueca, hipertensão arterial, artrite reumatoide, úlcera 

péptica, enfermidade de Parkinson e esclerose múltipla (27).  

Segundo a OMS, a osteoporose afeta cerca de 75 milhões de pessoas, 

considerando os Estados Unidos, a Europa e o Japão; causa, aproximadamente, 8,9 

milhões de fraturas por ano, sendo 4,5 milhões, nas Américas e Europa (28).  

Nos Estados Unidos, 10 milhões de pessoas, com 50 anos e mais, têm 

osteoporose e 34 milhões, do mesmo grupo etário, têm baixa massa óssea ou 

osteopenia do quadril (29). Estudo feito por Zhong e colaboradores (30) revelou que 

13% de 2006 mulheres pós-menopáusicas > 50 anos, avaliadas no inquérito NHANES 

(National Health and Nutrition Examination Survey) 1999- 2002, referiram histórico 

de fraturas. Entretanto, no México, estimou-se a prevalência de osteoporose do 

quadril, em pessoas > 50 anos, em 16% para mulheres, e 6% em homens, em 2009 

(22).  

A Suíça, por sua vez, pertence aos países com alto risco para osteoporose, 

sendo que a incidência em pessoas com mais de 50 anos foi 773/100.000 homens e 

2078/100.000 mulheres (31). Países escandinavos, como a Noruega, possuem as 

maiores taxas de incidência de fratura de quadril (13,1/1000 pessoas-ano), 

ocorrendo maiores fraturas nos meses de inverno, do que nos meses de verão, e em 

áreas urbanas, do que nas rurais (32). A Polônia, no entanto, encontra-se entre os 

países com menor incidência de fratura de quadril, 89/100.000 para homens, > 50 

anos, e 165/100.000 para mulheres, da mesma idade (33). 
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Na cidade de Valencia, Espanha, em estudo transversal, de base 

populacional sobre osteoporose e prevalência de fraturas vertebrais em mulheres 

pós-menopáusicas > 50 anos (34) constatou-se prevalência de 21,3%, para fraturas 

vertebrais, e 31,8%, para osteoporose, aferida por densitometria óssea, em 2007, 

sendo que apenas 1,5% das mulheres com fraturas vertebrais tinham 

conhecimento de sua condição, e 6,8% sabiam que tinham fratura osteoporótica 

em alguma região corporal. Em ambos os casos, houve mais mulheres com 

diagnóstico de fratura osteoporótica, e de osteoporose, com o avançar da idade 

(34) 

Na França, o estudo transversal INSTANT, de base populacional, realizado 

em mulheres > 45 anos, em 2006, observou prevalência de osteoporose autorreferida de 

9,7% e de fraturas foi 16,7%, nas mulheres que não disseram ter tido diagnóstico de 

osteoporose (29).  

Na Arábia Saudita, a prevalência de fraturas osteoporóticas vertebrais, em 

mulheres pós-menopáusicas, foi estimada em até 20% (35). Entretanto, as 

previsões da população mundial que será afetada pela doença não são muito 

alentadoras, já que só na Índia, estima-se que, em 2015, a população afetada será 

50 milhões (36), e, segundo estimações da Organização Mundial da Saúde, para 

2020, mais de 270 milhões de pessoas, apenas na Índia e China, sofrerão 

osteoporose (37).  

Na América Latina, o estudo de base populacional LAVOS (The Latin 

American Vertebral Osteoporosis Study), constatou que 33,8% era a prevalência de 

osteoporose, e 11,18%, de fraturas vertebrais, radiograficamente aferidas, em 

amostra de mulheres > 50 anos, de cinco países da região (Argentina, Brasil, Colômbia, 

México e Porto Rico). Embora tenham havido modestas diferenças entre as 

prevalências dos países, segundo grupo etário, essas diferenças não foram 

significativas (19). Segundo previsões da OMS, o número de fraturas de quadril, 

nessa região, igualará aos da Europa e dos EUA, nos próximos 50 anos  (38, 39).  

No Brasil, estima-se que mais de 10 milhões de pessoas têm osteoporose 

(17). Somente uma a cada três pessoas com osteoporose é diagnosticada e 

dessas, somente uma em cada cinco recebe algum tipo de tratamento (40).  
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Alguns autores têm abordado o tema da osteoporose, e das fraturas 

osteoporóticas na população brasileira (13, 41, 42). Porém, os resultados das 

pesquisas variam, porque diferem em delineamento, amostragem, características 

regionais, e critérios de inclusão no estudo.  

Lebrão e Duarte (43) constataram no Estudo SABE, 14,2% de osteoporose 

referida, em 2143 pessoas com 60 anos e mais, residentes no município de São 

Paulo, em 2000, sendo 22,3% a proporção de mulheres que referiram osteoporose, 

e 2,7% a proporção de homens. Já em 2006, as autoras verificaram prevalência de 

osteoporose referida pela população idosa (n= 1115) de 4,7%, em homens, e 33,2%, 

em mulheres (43).  

Martini e colaboradores (42), em estudo transversal, e baseados em dados do 

sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico (VIGITEL), em amostra de homens e mulheres adultos, > 18 

anos, residentes nas capitais federais e Distrito Federal, estimaram em 4,4% a 

prevalência de osteoporose autorreferida no Brasil, em 2006. Posteriormente, 

Pinheiro et al. (13) mostraram, no estudo transversal BRAZOS (Brazilian 

Osteoporosis Study) - o primeiro estudo epidemiológico desenhado para identificar os 

principais fatores de risco para fraturas osteoporóticas na população adulta 

brasileira, com mais de 40 anos - que cerca de 6% relataram ter diagnóstico clínico 

de osteoporose. Nesse mesmo estudo, constatou-se prevalência de fraturas 

osteoporóticas de 15,1% nas mulheres e de 12,8% nos homens, destacando o fato 

de que a frequência de osteoporose referida subestimaria a doença nessa 

população.  

A incidência de osteoporose e osteopenia, nas mulheres da amostra 

brasileira do Estudo LAVOS, recrutadas por amostra aleatorizada, na área  

metropolitana das cidades de Vitória e de Vila Velha, estado do Espírito Santo, foi 

33,6% e 33,8%, respectivamente (19). 

Outros estudos transversais, também têm revelado altas prevalências de 

osteoporose, e de fraturas osteoporóticas na população brasileira, como é o estudo 

de Pinheiro e colaboradores (44) (SAPORI), realizado em mulheres pré e pós-

menopáusicas, no qual verificou-se que 33%  tinham osteoporose e 11,5% histórico 

de fraturas osteoporóticas. Também, o estudo feito por Oliveira et al. (45), constatou 
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que 21,5% das mulheres idosas avaliadas, domiciliadas na cidade de Chapecó, no 

estado de Santa Catarina, referiram ter diagnóstico de osteoporose e 48,9% fraturas 

vertebrais.  

Tendo em vista os achados já relatados, e por se tratar de doença crônica 

silenciosa, com elevada taxa de morbi-mortalidade, e altos custos, a osteoporose 

representa problema de saúde pública, no Brasil e, na maioria dos países, razão 

pela qual se faz necessária a identificação dos indivíduos em risco, com a finalidade 

de prevenir ou diminuir a incidência e prevalência desse agravo. 

 

 

2.3 Variáveis associadas ao desenvolvimento da osteoporose e fraturas 

osteoporóticas 

 

 

Acredita-se que as causas da osteoporose são multifatoriais. Na década 

passada, grande proporção de pesquisadores se dedicaram a identificar variáveis 

ou fatores de risco para desenvolver osteoporose, e fraturas, entre os quais estão: 

sexo, idade, história familiar de osteoporose ou de fraturas, etnia caucasiana ou 

asiática, tratamento com glicocorticóides de longo prazo, artrite reumatóide, 

marcadores bioquímicos de intercâmbio ósseo, e baixo índice de massa corporal 

(IMC < 18,5 kg/m²)  (28, 46).  

A determinação da DMO, pelo método de absorciometria de raio-X de dupla 

energia (dual energy X-ray absorptiometry - DXA), comumente chamada 

densitometria óssea, foi descrita como fator preditor de fraturas (47). No entanto, 

especialistas reunidos no ESHRE Capri Workshop Group (9), salientaram que, 

embora a DMO defina a osteoporose e a osteopenia, é preciso considerar outros 

fatores para predizer o risco de fraturas (9).  
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2.3.1 Osteoporose e principais variáveis sociodemográficas 

 

 

2.3.1.1 Sexo 

 

 

Oitenta por cento dos pacientes com osteoporose são mulheres (48). Dentre 

as pesquisas encontradas que abordam o tema da osteoporose, a predominância do 

sexo feminino sobre o masculino é contrastante (13, 19, 31, 33), tal como ressaltado 

pela diferença entre as taxas de fratura de quadril de mulheres e homens (Quadro 

2.1). Outro exemplo disso é o estudo, de base comunitária, feito por Camargo e 

colaboradores (49), em população idosa, da cidade de São Paulo, que constatou 

prevalência de osteoporose de 22 a 33% em mulheres, e de 6 a 16%, em homens. 

(49).  

Uma das razões atribuídas a essa diferença é que os homens apresentam 

densidade mineral óssea (DMO) 20 a 30% maior do que as mulheres(17). Contudo, é 

possível supor que, com o incremento da esperança de vida nos homens, a 

osteoporose também seja relevante nos homens idosos (49). Assim, apesar da 

preponderância do sexo feminino entre os pacientes com osteoporose e fraturas 

osteoporóticas, várias pesquisas já abordaram o tema da osteoporose em homens, 

como, de fato, foi o estudo de coorte japonesa, sobre determinantes de fraturas 

osteoporóticas em homens idosos (> 65 anos), não institucionalizados, o qual constatou taxa 

de prevalência de osteoporose, e baixa DMO (no baseline) de 4,4%, e 41,8%, 

respectivamente (50).  

 

 

2.3.1.2 Idade 

 

 

A formação óssea adequada, nas duas primeiras décadas de vida, é 

fundamental para evitar a osteoporose, sendo que o pico da massa óssea (PMO) é 

atingido entre a adolescência e os 35 anos de idade. Aproximadamente 60% da 

massa óssea são formados durante o desenvolvimento puberal (17). Esse PMO tem 
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relação com o risco de fraturas osteoporóticas durante a vida adulta, sendo que 

incremento no PMO, por um desvio-padrão (DP) poderia reduzir o risco de fraturas 

em 50% (51). Alguns anos após a formação óssea máxima, inicia-se redução 

progressiva da massa óssea, com média de 0,3% ao ano, para os homens, e 1% 

ao ano, para mulheres (17).  

Na pós-menopausa, ocorre diminuição acelerada da massa óssea, porque a 

deficiência de estrogênios causa acelerada reabsorção óssea (9)  observadas no 

período de pré-menopausa, sendo que nos primeiros 5 a 10 anos que seguem a 

última menstruação, a massa óssea pode diminuir de 2 a 4% ao ano, no osso 

trabecular, e 1% ao ano, no osso cortical (17).  

Segundo Bonjour et al. (52), a trajetória do desenvolvimento da massa óssea 

é determinada principalmente pela genética, mas em 20 a 40% pode ser modulada 

mediante fatores ambientais modificáveis. Surpreendentemente, ensaios clínicos 

têm indicado que apenas 10% da população de > 70 anos têm DMO normal (39).  

Vários estudos têm mostrado associação positiva entre idade avançada e 

osteoporose (13, 34, 53) e entre idade avançada e risco de fraturas osteoporóticas 

(3, 19, 54, 55).  

No estudo de coorte histórica canadense, Cranney et al. (56) verificaram que 

a taxa de fraturas foi significativamente maior entre mulheres > 65 anos, do que em 

mulheres entre 50 e 64 anos, conferindo especial importância à idade, além da 

DMO. Contudo, idade avançada tem sido considerada fator associado à baixa 

DMO(13, 57). Exemplo disso é o estudo de Pinheiro et al. (13) no qual os autores 

verificaram que idade avançada, e menopausa, apresentaram-se como fatores 

associados à baixa DMO, em mulheres.  

No Brasil, Oliveira e colaboradores (45) também verificaram que a 

prevalência de fraturas era maior (2,3 vezes) nas mulheres com > 80 anos, quando 

comparadas com as demais mulheres pós-menopáusicas. Na Holanda, em dois 

estudos longitudinais -The Rotterdam Study (ERGO) e The Longitudinal Aging Study 

Amsterdam (LASA) -, idade > 80 anos foi fator preditor de fraturas osteoporóticas, em 

mulheres idosas (58). Em estudo, de base populacional, sobre fraturas 

osteoporóticas de Porto Rico, Haddock et al. (59) constataram que a prevalência de 
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fraturas era maior, segundo aumentava a idade das mulheres estudadas (16,2% no 

grupo de 70-79 anos; 22,4% no grupo > 80 anos).  

No Japão, em estudo de coorte, de base hospitalar, realizado em mulheres 

pós-menopáusicas, constatou-se que a idade foi fator de risco para fraturas 

osteoporóticas e para imobilidade (60).  

 

 

2.3.1.3 Escolaridade 

 

 

Existe evidência conflitiva sobre a relação entre nível de escolaridade e risco 

de fraturas osteoporóticas (61, 62). Alguns autores têm encontrado que mulheres 

com osteoporose apresentam baixa escolaridade (63) . 

Na Espanha, Navarro et al. (64) constataram, em idosas pós- 

menopáusicas, que baixo nível socioeconômico (renda familiar anual < 6346 euros) é 

fator de risco para baixa DMO, e maior prevalência de osteoporose, e de fraturas. 

osteoporóticas, independentemente da idade, e do IMC, apontando a importância da 

inclusão da pobreza, dentre os fatores de risco para osteoporose.  

No Brasil, Tanaka et al. (60) verificaram menor proporção de indivíduos com 

osteoporose, dentre os indivíduos com níveis mais altos de escolaridade. Nesta 

pesquisa, a escolaridade é considerada proxy da renda, já que uma alta 

escolaridade (> 8 anos aprovados de educação formal) define determinadas práticas 

de estilo de vida, acesso aos serviços, tanto de informação, quanto de saúde, 

condição que pode repercutir em menor chance (risco) de sofrer certas doenças.  
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2.3.1.4 Etnia 

 

 

Indivíduos de etnia negra têm maior DMO, do que a branca, assim como 

menor velocidade de declínio da DMO (65). Segundo o Ministério da Saúde (17) a 

DMO é 10% maior nos homens negros do que nos brancos. As mulheres negras 

apresentam incidência de fraturas, de 30 a 40%, mais baixa do que a incidência em 

mulheres caucasianas. Segundo constatado por Cauley et al. (66), em estudo de 

coorte prospectivo (SOF - Study of osteoporotic fractures -), as mulheres negras têm 

menor risco de fratura do que as brancas, independentemente da DMO. No entanto, 

os autores mostraram que a reduzida DMO do quadril estava associada ao risco 

aumentado para fraturas, também nas mulheres idosas negras, e que a força de 

associação era similar à observada em mulheres caucasianas, da coorte estudada. 

Além disso, os autores estimaram como apropriado o uso de valores de referência 

densitométricos específicos para cada grupo étnico. As taxas de fraturas 

osteoporóticas são, geralmente, mais altas em mulheres caucasianas, do que em 

outros grupos populacionais (67).  

Em estudo realizado nos EUA, Cheng et al. (68) verificaram, em idosos > 65 

anos, beneficiários do Medicare 2005, que a prevalência de osteoporose e fraturas 

associadas foi 24,8%. Essa prevalência foi 4 vezes maior em mulheres do que em 

homens, incrementava com a idade, e foi 2 vezes maior em brancos, 

hispanoamericanos, e em asiáticos, do que em negros. Resultado similar apontou o 

estudo longitudinal desenvolvido pelo Curtis e colaboradores (69), no qual o risco 

estimado de fraturas foi maior em mulheres caucasianas do que em homens negros.  

Orces (70), ao examinar as variações geográficas de fratura de quadril na 

América Latina, constatou que Equador, Chile, México, Brasil e Venezuela tinham 

taxas menores do que as taxas da Argentina e dos EUA, especulando que a 

composição étnica da Argentina era principalmente caucasiana e, portanto, 

comparável à população dos EUA.  

Segundo Lee e et al. (3) os indivíduos asiático-americanos apresentam 

reduzido risco de fraturas osteoporóticas, quando comparados com indivíduos 

caucasianos, mulheres hispânicas, índios americanos, e indivíduos negros. Apesar 
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das diferenças étnicas relatadas, pouco progresso tem havido na identificação dos 

determinantes genéticos que expliquem o porquê das diferenças raciais envolvidas 

na ocorrência de fraturas osteoporóticas.  

 

 

2.3.2 Osteoporose e principais variáveis de estilo de vida 

 

 

A falta de exposição à luz solar, a alimentação inadequada, o sedentarismo, o 

tabagismo e a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, têm sido identificados na 

literatura científica, como fatores de risco, para o desenvolvimento da osteoporose e 

subsequentes fraturas (28, 57, 65). Esses fatores são passíveis de modificação, e, 

portanto, qualquer estratégia de intervenção deve considerá-los, para não só 

garantir o melhor prognóstico dos indivíduos, mas também ajudar na identificação 

daqueles, com elevado risco de fraturas, independentemente, da densidade mineral 

óssea -DMO- (28).  

 

 

2.3.2.1 Ingestão de alimentos e massa óssea 

 

 

A alimentação representa fator modificável daqueles que afetam o 

desenvolvimento e manutenção da saúde óssea. Tradicionalmente, os estudos 

sobre alimentação e saúde óssea têm enfatizado na importância da ingestão do 

leite e produtos lácteos sobre a saúde óssea. Exemplo disso é o estudo de Kalkwarf 

e colaboradores (71), que mostrou associação positiva entre a ingestão de leite 

durante a infância e adolescência, e menores taxas de fraturas osteoporóticas, em 

mulheres norte-americanas.  

Contudo, o estudo transversal de Zhong e colaboradores (72), em mulheres 

pós-menopáusicas, > 50 anos, avaliadas no inquérito NHANES 1999-2002 (National Health 

and Nutrition Examination Survey ), constatou que as mulheres que ingeriram baixa 

quantidade de proteína na dieta diária (< 46 g/dia) tinham maior risco de fraturas, 

independentemente de se referiram alta ingestão de cálcio da dieta (> 1200 mg/dia), 
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concluindo que a ingestão total de cálcio não esteve associada com risco de fraturas.  

 

 

2.3.2.2 Ingestão de bebidas alcoólicas e massa óssea 

 

 

Newport et al. (73) apontaram a associação positiva entre ingestão referida de 

bebidas alcoólicas e a DMO.  Ilich et al. (74), em estudo transversal com idosas, 

verificaram associação positiva entre densidade mineral óssea (DMO) adequada e 

ingestão referida de pequenas a moderadas quantidades de bebida alcoólica (0,5 - 

1 dose/dia, sendo: 360 mL de cerveja, ou 120 mL de vinho, ou 30 mL de licor, 

equivalente a 8 gramas de álcool, principalmente de vinho. Tucker et al.  (75) 

concordam com o efeito  protetor da ingestão de 2 doses de vinho /dia, contra 

fraturas, em mulheres.  

 Também, no estudo de Framingham, EUA. Tucker et al. (75) mostraram que 

ingestão moderada de bebidas alcoólicas ( - valor calórico total - da 

alimentação diária), por mulheres, pode ter função protetora da massa óssea, e 

especularam que o álcool poderia estimular o estrogênio, nas mulheres pós- 

menopáusicas. De modo similar, Macdonald et al. (76) apontaram que a ingestão de 

moderadas quantidades de vinho (1-2 taças /dia) está associada positivamente ao 

menor desgaste ósseo da coluna lombar, em mulheres pré-menopáusicas.  

Entretanto, alguns estudos têm associado ingestão de bebida alcoólica com 

risco para desgaste ósseo e fraturas, em homens e em mulheres (3, 77).  

No Brasil, estudos transversais têm abordado o tema, sendo que, o estudo de 

Tanaka et al. (60), em amostra de homens voluntários, de > 50 anos, domiciliados na 

cidade de São Paulo, não observou associação positiva entre a ingestão referida de 

bebidas alcoólicas, e a presença de osteoporose e, o estudo de Camargo et al. 

(49), em idosos da cidade de São Paulo, verificou que, além da escassa ingestão 

de produtos lácteos, a ingestão diária de bebidas alcoólicas era fator de risco para 

osteoporose. Por sua vez, Frazão e Naveira (78), identificaram dentre os fatores de 

risco para osteoporose, a ingestão diária de bebidas alcoólicas (> 2 doses ou latas 

de cervejas/dia).  
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2.3.2.3 Hábito de fumar e massa óssea 

 

 

Em trabalho de revisão, realizado por Wong et al. (79) o hábito de fumar foi 

descrito como fator chave do estilo de vida, que repercute na DMO e aumenta o 

risco de fraturas, independentemente de outros fatores de risco, como idade ou 

sexo. Parece que nessa relação está implicada a menor massa gorda, e menor peso 

corporal dos fumantes. No entanto, não existe consenso na literatura sobre o 

possível mecanismo pelo qual o hábito de fumar afete a DMO e o risco de fraturas. A 

supressão do apetite é apenas uma das hipóteses postuladas. Também o maior 

peso corporal dos não fumantes, incrementaria a carga mecânica do osso, 

fornecendo estimulo osteogênico. Outras evidências cientificas apontam que o efeito 

deletério do hábito de fumar sobre a massa óssea é devido a mecanismos 

diferentes daquele da DMO, como são o efeito negativo do hábito de fumar sobre a 

produção de estrogênio, a diminuída absorção de cálcio nos fumantes, ou o 

aumento da reabsorção e diminuição da formação óssea, entre outras razões 

propostas.  

Koh  et al. (80) constataram, em estudo de coorte prospectivo, em chineses 

moradores de Cingapura, que o hábito de fumar esteve associado positivamente ao 

risco de fratura de quadril, em ambos os sexos. Similarmente, na Holanda, em dois 

estudos longitudinais -The Rotterdam Study (ERGO) e The Longitudinal Aging Study 

Amsterdam (LASA) -, o hábito de fumar, resultou ser fator preditor de fraturas 

osteoporóticas em mulheres idosas (58).  

O estudo canadense de coorte, de base comunitária, realizado em idosos > 

65 anos, atendidos no sistema Home Care, avaliou fatores de risco para fratura de 

quadril, e constatou que idade avançada (> 85 anos) e hábito de fumar estiveram 

associados positivamente com maior risco de fratura (81).  

Em estudo realizado por Baheiraei e colaboradores (57), em mulheres 

iranianas, constataram que hábito de fumar era fator associado, positivamente, com 

baixa DMO. Entretanto, associação positiva entre hábito de fumar e prevalência de 
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osteoporose, em mulheres, foi constatada em Pakistan, no estudo transversal feito 

por Fatima e pesquisadores (63). Por sua vez, Pye et al. (82) ao estudar homens 

europeus idosos verificaram que parar de fumar poderia ajudar a reduzir o risco de 

fraturas.  

No Brasil, alguns estudos têm constatado associação positiva entre hábito de 

fumar, e prevalência de osteoporose em mulheres (42), e fraturas osteoporóticas, em 

mulheres (13), e em homens (60).  

 

 

2.4 Osteoporose e variáveis antropométricas 

 

 

O índice de massa corporal (IMC), é a medida do peso corporal padronizado 

para a estatura, e tem-se relacionado com: risco para osteoporose, e com DMO 

baixa Baheirae (57), representando um dos fatores a considerar na prevenção da 

osteoporose, e das fraturas osteoporóticas.  

Alguns exemplos desta associação são, o estudo longitudinal realizado na 

Holanda, em mulheres, de > 60 anos, (The Rotterdam Study), no qual se constatou que 

baixo peso corporal (< 64 kg) e baixo IMC (< 22 kg/m²), foram fatores preditores de 

fraturas osteoporóticas em mulheres idosas (58), e, na Coréia, o estudo de coorte 

prospectivo, de base populacional, realizado por Lee et al (83) no qual se constatou 

que baixo IMC estava positivamente associado com maior risco de fraturas, em 

ambos os sexos. Além disso, os autores identificaram a novidade de que pequenos 

valores de circunferência de quadril estavam associados com maior risco para fraturas 

referidas, em mulheres.  

Ao estudar a taxa de incidência de fratura de quadril, na cidade de Rosário, 

Argentina, Tozzini e colaboradores (84) observaram que IMC < 25 kg/m² era fator de 

risco. Todavia, Gnudi e pesquisadores (53), quando compararam o risco de fraturas, 

dentre as diferentes categorias de IMC, de mulheres pós-menopáusicas, 

constataram que, tanto baixo peso corporal (PC), quanto obesidade, eram fatores de 

risco para fraturas de quadril, e de úmero, respectivamente, independentemente da 

DMO; sendo que a fragilidade muscular, associada ao baixo peso, e a 
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instabilidade postural associada à obesidade, são as razões que os autores 

adjudicaram às diferentes relações entre IMC, e estes dois tipos de fraturas. Além 

disso, o grupo achou correlação positiva entre IMC e DMO (R=0,262, p<0,0001), na 

amostra de mulheres estudadas. Os autores reforçam o fato, de que o importante é 

que valores baixos de IMC sejam corrigidos para diminuir o risco de fraturas 

osteoporóticas, e não se deve reforçar que a obesidade é fator protetor para 

fraturas, sobretudo, considerando a implicação que o sobrepeso e a obesidade têm 

com outros agravos à saúde, como são doenças metabólicas e cardiovasculares.  

Os resultados de Gnudi e colaboradores (53) foram corroborados pela 

pesquisa de Tanaka et al. (60), na qual a incidência de fraturas osteoporóticas 

incrementava conforme o peso corporal era "mais pesado", independentemente de 

outras variáveis analisadas.  

Também, Green et al. (85), consideraram que peso corporal < 59 kg, parecia 

ser medida simples e razoável para selecionar mulheres para determinação de 

diagnóstico de osteoporose. Nos EUA, Nayak e colaboradores (69) verificaram que 

entre os fatores associados com diagnóstico de osteoporose em idosos (> 60 anos) 

encontrava-se o baixo peso.  

Contudo, outros autores reforçam que alto índice de massa corporal (> 30 

kg/m2) desempenha  função protetora contra a osteoporose (86). De fato, o estudo 

canadense de coorte, de base comunitária, realizado em idosos de > 65 anos, verificou 

que a obesidade esteve associada positivamente com menor risco para fratura de 

quadril (81), e, similarmente, o estudo de Jha e colaboradores (37) feito na Índia, 

revelou que incrementado IMC tinha efeito protetor significativo para fraturas de 

quadril.  

No Brasil, Tanaka et al. (60) detectaram associação inversa entre risco para 

osteoporose, em homens adultos, e valores de IMC; e Silva et al. (87) constataram 

que mulheres > 60 anos, com osteoporose, apresentavam menores valores de IMC.  
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Pesquisas que identifiquem fatores de risco associados, tanto à osteoporose, 

quanto às fraturas osteoporóticas, são escassos no Brasil.  Nesse sentido, a 

presente pesquisa visa auxiliar na caracterização da população risco, com o intuito 

de contribuir na prevenção e controle desses agravos à saúde.  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Avaliar se o diagnóstico de osteopenia/osteoporose por meio da radiografia 

panorâmica é passível de interferência de variáveis sócio-biológicas e quais são 

elas. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Essa pesquisa de natureza prospectiva, foi realizada com os participantes 

atendidos na Clínica do Serviço de Diagnóstico de Osteoporose e do LAPI – 

Laboratório para Análise e Processamento de Imagens de Radiologia da faculdade 

de Odontologia da Universidade de São Paulo. 

 

 

4.1 Procedimentos de Amostragem e Amostra 

 

 

Na Clínica da FOUSP, as mulheres presentes no local para tratamento 

odontológico, foram convidadas à participar do estudo, de maneira rotineira durante 

o atendimento semanal e sazonalmente durante mutirões de atendimento que foram 

realizados em seis edições durante todo o estudo (Semana de Osteoporose I a VI). 

Aquelas que apresentaram interesse no convite feito, receberam as devidas 

informações sobre o protocolo de estudo e o objetivo do trabalho e concordando, 

assinaram o termo de consentimento Livre e Esclarecido autorizando sua inclusão 

na pesquisa (APÊNDICE B).  Esses critérios foram estabelecidos com base na 

Resolução nº 196/96, do Ministério da Saúde, sobre pesquisa envolvendo seres 

humanos; cujo projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade de São  Paulo para avaliação, e aprovado segundo protocolo 

184/2009 para a sua execução (ANEXO A).  

 

 

4.1.2 Critérios de Exclusão 

 

 

Portadoras de doenças sistêmicas que possam interferir na resposta 

inflamatória, no sistema imunitário e no metabolismo ósseo como a diabetes, 

Hiperparatireoidismo, Osteodistrofia renal, Doença de Paget, Displasia fibrosa, 
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Osteomalácia, Doença de Pyle; estiverem em tratamento para densidade óssea 

baixa e osteoporose. 

 

4.2 Coleta dos dados relacionados ao diagnóstico 

 

 

A coleta de dados foi feita por meio de questionário, radiografia panorâmica, e 

densitometria do antebraço. 

 

 

4.3 Questionário 

 

 

O formulário obteve dados relacionados aos fatores sócio-econômicos e 

biológicos: idade, cor, peso, altura, tabagismo, consumo de álcool, idade da 

menarca, início da menopausa, paridade, história médica, medicamentos usados, 

hábitos bucais e de vida, entre outros (APÊNDICE A). 

 

 

4.4 Avaliação da radiografia panorâmica 

 

 

4.4.1 Padronização intraexaminador 

 

 

Todas as medidas feitas foram obtidas por um único examinador previamente 

submetidos a padronização de interpretação radiográfica a fim de garantir a 

uniformidade de critérios.  
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4.4.2 Técnica Radiográfica 

 

 

As radiografias panorâmicas foram realizadas nos indivíduos atendidos na 

Clínica para fins de diagnóstico, tratamento e acompanhamento de forma 

padronizada obedecendo aos critérios estabelecidos com o  aparelho Kodak 8000C 

Digital Panoramic and Cephalometric System.   Os fatores energéticos (kVp , mAs e 

tempo de exposição) foram obedecidos de acordo com as especificações do 

fabricante cujas imagens obtidas foram identificadas e armazenadas de acordo com 

as recomendações do software do aparelho. 

 

 

4.4.3 Avaliação da radiografia panorâmica 

 

A determinação do índice IPQQ (88) aconteceu em dois momentos: 

1º Momento- análise quantitativa- A análise quantitativa foi baseada no Índice 

Panorâmico Mandibular (IPM) proposto por Benson, que determina:  

– razão da espessura da cortical mandibular, medida sobre linha perpendicular à 

base da mandíbula, na altura do centro do forame mentual, pela distância entre o 

limite inferior da base da mandíbula e seu limite máximo cortical normal quando a 

espessura for maior ou igual a 3mm e cortical com alteração na densidade quando o 

valor da espessura for menor que 3mm ; 

2º Momento- análise qualitativa - As mesmas radiografias também foram 

classificadas de acordo com o índice cortical mandibular (ICM) de Klemetti et al., que 

considera qualitativamente a margem endosteal da cortical mandibular, 

classificando-a como C1 (normal) quando esta é lisa e homogênea, C2 (osteopenia) 

quando apresenta defeitos semilunares e C3 (osteoporose) quando é porosa e a 

espessura da cortical se encontra afilada e reduzida. 

A avaliação das RPs, determinou o IPQQ do paciente. Essa observação foi 

realizada por meio da união das duas análises, obtendo as seguintes classificações 

(Figura 4.1): 
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Figura 4.1. Q1 = normal: cortical mandibular classificada como C1, de acordo com o 
ICM e IPM ≥ 3mm; Q2 = cortical mandibular classificada como C2, de 
acordo com o ICM e IPM < 3mm; Q3 = cortical mandibular classificada 
como C3, de acordo com o ICM e IPM < 3mm; figuras A, B e C, 
respectivamente. 
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4.5 Avaliação da densidade mineral óssea 

 

 

4.5.1 Densitometria óssea 

 

 

Características do aparelho: Foi utilizado o aparelho de Densitometria Óssea 

periférica por absorção de Raios-X de dupla energia, NORLAND pDXA, que 

determina a densidade mineral óssea do antebraço. Este aparelho possui as 

seguintes caraterísticas: não necessita de proteção radiológica (a dose de radiação 

por exame é 0,003mSv) necessitando de  uma rotina automatizada da calibração 

diária incluindo os gráficos de precisão e acuidade onde os dados são armazenados 

em software próprio; o acesso é fácil e os acessórios de posicionamento melhoram o 

conforto do paciente e, a simplicidade combinada ao controle rigoroso de qualidade 

garantem o bom funcionamento do aparelho. Os dados obtidos após o 

escaneamento geraram relatório diagnóstico  da densidade mineral óssea 

(APÊNDICE C). 

Os critérios que definiram o diagnóstico de doença osteoporose foram 

aqueles estabelecidos pela OMS no Consensus Development Conference (1). A 

osteopenia foi definida pela presença de densidade mineral óssea com escore T 

diferença do valor medido da densidade mineral óssea e o valor médio de 

densidade mineral óssea para mulheres caucasianas jovens, em desvios-padrões 

(DP) abaixo de –1DP e acima de –2,5DP. A osteoporose foi classificada pela 

presença de densidade mineral óssea com escore T inferior a –2,5DP. Um indivíduo 

normal foi considerado quando o escore T for maior ou igual a -1DP . 
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5 RESULTADOS 

 

 

A amostra deste estudo apresentou resultados da densitometria e do índice 

IPQQ (radiografia panorâmica) e de algumas variáveis coletadas de 435 pacientes 

(Tabelas 5.1 à 5.27).   

Avaliou-se o resultado da densitometria e do IPQQ em relação às variáveis: 

idade, peso, estatura, IMC, tempo de atividade física semanal, ingestão de cálcio na 

vida adulta, infância e adolescência e T-score de variáveis densitométricas.  

Foi considerado nível de significância estatística os valores de p < 0,05. Para 

a análise multivariável foram utilizados procedimentos de regressão logística Binária. 

O nível de significância para inclusão de variáveis nos modelos foi estabelecido em 

5% (Tabelas 5.28 à 5.49). 

As análises das variáveis quantitativas foram apresentadas em tabelas com 

média, mediana, desvio padrão, mínimo, máximo, 1º e 3º quartil. As variáveis 

qualitativas serão descritas pela frequência absoluta (N), frequência relativa (%) 

frequência relativa dos validos (% dos validos: utiliza somente os pacientes que tem 

informação), e frequência relativa valida acumulada. 

Softwares utilizados: SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

versão 16 para as estatísticas descritivas e testes, Microsoft Office 2003: Excel para 

tabulações e gráficos e Word para o relatório. 
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Tabela 5.1 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste normal das variáveis   
quantitativas 

Variável 
N Perdidos Média Mediana 

Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 1º Quartil 3º Quartil 

altura 435 0 159,75 158,00 7,624 145 184 154,00 164,00 

Medida do antebraço 435 0 239,75 240,00 12,282 210 280 230,00 250,00 

p.s. 379 56 12,80 13,00 2,356 9 19 11,00 15,00 

p.d. 383 52 8,02 8,00 1,418 6 12 7,00 9,00 

glicemia 378 57 103,79 100,00 29,349 60 244 80,00 120,00 

colesterol 382 53 185,77 203,00 60,048 50 255 114,00 238,00 

menarca 372 63 13,38 13,00 1,519 10 17 13,00 14,00 

menopausa 317 118 44,29 42,00 7,132 35 57 40,00 52,00 

nº de filhos 311 124 2,16 2,00 1,104 1 6 1,00 2,00 

cesárea 110 325 2,38 2,00 ,835 1 4 2,00 3,00 

normal 201 234 3,56 3,00 1,999 1 9 2,00 5,50 

abortos 264 171 1,97 2,00 ,477 1 3 2,00 2,00 

anos amamentação 323 112 3,16 3,00 1,663 1 9 2,00 4,00 

 
 
Tabela 5.2 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste ausente e 

presente para idade 

 

 idade N % % dos Validos % Acumulado 

1 = ATE 60 53 12,2 12,2 12,2 

2 = DE 65 A 70 181 41,6 41,7 53,9 

3 = 70 A 75 31 7,1 7,1 61,1 

4 = 75 A 80 4 0,9 0,9 62,0 

5 = 80 A 85 0 0,0 0,0 62,0 

6 = 85 A 90 7 1,6 1,6 63,6 

7 = ACIMA DE 90 158 36,3 36,4 100,0 

Total 434 99,8 100,0   

Perdidos 1 0,2     

Total 435 100,0     

 
 

Tabela 5.3 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste ausente e 
presente para estado civil 

 

estado civil N % % dos Validos % Acumulado 

1 = casada 163 37,5 37,9 37,9 

2 = viuva 156 35,9 36,3 74,2 

3 = separada 53 12,2 12,3 86,5 

4 = amasiada 14 3,2 3,3 89,8 

5 = outro 44 10,1 10,2 100,0 

Total 430 98,9 100,0   

Perdidos 5 1,1     

Total 435 100,0     
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Tabela 5.4 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste ausente e 
presente para peso 

 

peso N % % dos Validos % Acumulado 

1 = ATÉ 45 KG 126 29,0 29,5 29,5 

2 = 45 A 55 85 19,5 19,9 49,4 

3 = 55 A 65 47 10,8 11,0 60,4 

4 = 65 A 75 73 16,8 17,1 77,5 

5 = 75 A 85 14 3,2 3,3 80,8 

6 = 85 A 95 43 9,9 10,1 90,9 

7 = 95 A 105 7 1,6 1,6 92,5 

8 = ACIMA DE 105 32 7,4 7,5 100,0 

Total 427 98,2 100,0   

Perdidos 8 1,8     

Total 435 100,0     

 
 

Tabela 5.5 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste ausente e 
presente para etnia 

  

etnia N % % dos Validos % Acumulado 

1 = Branca  375 86,2 86,6 86,6 

2 = Asiática  55 12,6 12,7 99,3 

3 = Mulata 3 0,7 0,7 100,0 

4 = Negra 0 0,0 0,0 0,0 

Total 433 99,5 100,0   

Perdidos 2 0,5     

Total 435 100,0     

 
 

Tabela 5.6 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste ausente e 
presente para reposição hormonal 

 

reposição hormonal N % % dos Validos % Acumulado 

1 = NÃO 284 65,3 70,6 70,6 

2 = SIM 118 27,1 29,4 100,0 

Total 402 92,4 100,0  

Perdidos 33 7,6   

Total 435 100,0   
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Tabela 5.7 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste ausente e 
presente para tempo de reposição hormonal 

   
tempo de reposição N % % dos Validos % Acumulado 

1 = menos de um ano 157 36,1 66,5 66,5 

2 = mais de um ano 79 18,2 33,5 100,0 

Total 236 54,3 100,0   

Perdidos 199 45,7     

Total 435 100,0     

 
 

Tabela 5.8 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste ausente e 
presente para reposição de cálcio 

 
cálcio N % % dos Validos % Acumulado 

1 = NÃO 217 49,9 80,7 80,7 

2 = SIM 52 12,0 19,3 100,0 

Total 269 61,8 100,0   

Perdidos 166 38,2     

Total 435 100,0     

 
 

Tabela 5.9 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste ausente e 
presente para uso de bisfosfonatos 

  
bisfosfonatos N % % dos Validos % Acumulado 

1 = SIM 170 39,1 42,9 42,9 

2 = NÃO 226 52,0 57,1 100,0 

Total 396 91,0 100,0   

Perdidos 39 9,0     

Total 435 100,0     

 
 

Tabela 5.10 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste ausente e 
presente para tempo de uso de bisfosfonatos 

 

tempo de bisfosfonatos N % % dos Validos % Acumulado 

1 = MENOS DE UM ANO 37 8,5 14,9 14,9 

2 = DE 1 A DOIS ANOS 40 9,2 16,1 31,0 

3 = DE 2 A 5 ANOS 124 28,5 50,0 81,0 

4 = MAIS DE 5 ANOS 47 10,8 19,0 100,0 

Total 248 57,0 100,0   

Perdidos 187 43,0     

Total 435 100,0     
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Tabela 5.11 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste ausente e 
presente para tempo de uso de bisfosfonatos 

 

escolaridade N % % dos Validos % Acumulado 

1 = até 1º grau 66 15,2 15,3 15,3 

2 = até 2º grau 354 81,4 82,1 97,4 

3 = até 3º grau 11 2,5 2,6 100,0 

Total 431 99,1 100,0   

Perdidos 4 0,9     

Total 435 100,0     

 
 

Tabela 5.12 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste ausente e 
presente para renda familiar 

 
renda N % % dos Validos % Acumulado 

1 = MENOS DE 1 SALARIO 232 53,3 76,8 76,8 

2 = UM SALÁRIO 20 4,6 6,6 83,4 

3 = ENTRE UM E DOIS 
SALÁRIOS 

9 2,1 3,0 86,4 

4 = MAIS DE DOIS 
SALÁRIOS 

41 9,4 13,6 100,0 

Total 302 69,4 100,0   

Perdidos 133 30,6     

Total 435 100,0     

 
 
Tabela 5.13 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste ausente e 

presente para realização prévia de densitometria 

 
Fez densitometria N % % dos Validos % Acumulado 

1 = Sim 313 72,0 72,3 72,3 

2 = Não 96 22,1 22,2 94,5 

3 = não lembra 24 5,5 5,5 100,0 

Total 433 99,5 100,0   

Perdidos 2 0,5     

Total 435 100,0     
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Tabela 5.14 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste ausente e 
presente para resultado da densitometria prévia ao estudo 

 
resultado densitometria N % % dos Validos % Acumulado 

1 = NORMAL 37 8,5 11,0 11,0 

2 = OSTEOPENIA 224 51,5 66,5 77,4 

3 = OSTEOPOROSE 76 17,5 22,6 100,0 

Total 337 77,5 100,0   

Perdidos 98 22,5     

Total 435 100,0     

 
 

Tabela 5.15 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste ausente e 
presente para fratura 

 
fratura N % % dos Validos % Acumulado 

1 = SIM 102 23,4 25,0 25,0 

2 = NÃO 306 70,3 75,0 100,0 

Total 408 93,8 100,0   

Perdidos 27 6,2     

Total 435 100,0     

 
 

Tabela 5.16 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste ausente e 
presente para atividade física por meio de caminhada 

 
caminhada N % % dos Validos % Acumulado 

1 = não 119 27,4 30,4 30,4 

2 = sim, sempre 37 8,5 9,5 39,9 

3 = às vezes 235 54,0 60,1 100,0 

Total 391 89,9 100,0   

Perdidos 44 10,1     

Total 435 100,0     

 
 

Tabela 5.17 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste ausente e 
presente para exposição solar 

 
minutos de sol/dia N % % dos Validos % Acumulado 

1 = menos de dez min 130 29,9 32,4 32,4 

2 = entre 10 e 30 92 21,1 22,9 55,4 

3 = mais de 30 179 41,1 44,6 100,0 

4 = mais de 60 0 0,0 0,0  

Total 401 92,2 100,0   

Perdidos 34 7,8     

Total 435 100,0     
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Tabela 5.18 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste ausente e 
presente para uso de cigarro 

 
cigarro N % % dos Validos % Acumulado 

1 = Sim 114 26,2 26,5 26,5 

2 = Não 226 52,0 52,6 79,1 

3 = Parou de fumar 80 18,4 18,6 97,7 

4 = parou e voltou 10 2,3 2,3 100,0 

Total 430 98,9 100,0   

Perdidos 5 1,1     

Total 435 100,0     

 
 

Tabela 5.19 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste ausente e 
presente para consumo de café. 

 
café N % % dos Validos % Acumulado 

1 = SIM 305 70,1 72,3 72,3 

2 = NÃO 117 26,9 27,7 100,0 

Total 422 97,0 100,0   

Perdidos 13 3,0     

Total 435 100,0     

 
 

Tabela 5.20 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste ausente e 
presente para consumo de álcool. 

 
álcool N % % dos Validos % Acumulado 

1 = NÃO 346 79,5 83,2 83,2 

2 = SIM 70 16,1 16,8 100,0 

Total 416 95,6 100,0   

Perdidos 19 4,4     

Total 435 100,0     

 
 

Tabela 5.21 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste ausente e 
presente para consumo de leite. 

 
frequencia leite N % % dos Validos % Acumulado 

1 = SIM 260 59,8 63,0 63,0 

2 = NÃO 153 35,2 37,0 100,0 

Total 413 94,9 100,0   

Perdidos 22 5,1     

Total 435 100,0     
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Tabela 5.22 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste ausente e 
presente para última visita ao dentista. 

 
ultima visita ao dentista N % % dos Validos % Acumulado 

1 = Menos de 6 meses 322 74,0 77,4 77,4 

2 = Entre 1 e 2 anos 58 13,3 13,9 91,3 

3 = Mais de 2 anos 36 8,3 8,7 100,0 

Total 416 95,6 100,0   

Perdidos 19 4,4     

Total 435 100,0     

 
 

Tabela 5.23 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste ausente e 
presente para uso de prótese parcial removível (ppr). 

 
usa ppr N % % dos Validos % Acumulado 

1 = Não 158 36,3 38,3 38,3 

2 = Sim, superior 103 23,7 24,9 63,2 

3 = Sim, inferior 71 16,3 17,2 80,4 

4 = Sim, superior e inferior 81 18,6 19,6 100,0 

Total 413 94,9 100,0   

Perdidos 22 5,1     

Total 435 100,0     

 
 

Tabela 5.24 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste ausente e 
presente para uso de prótese total (pt) 

 
usa pt N % % dos Validos % Acumulado 

1 = Não 234 53,8 56,5 56,5 

2 = Sim, superior 63 14,5 15,2 71,7 

3 = Sim, inferior 59 13,6 14,3 86,0 

4 = Sim, superior e inferior 58 13,3 14,0 100,0 

Total 414 95,2 100,0   

Perdidos 21 4,8     

Total 435 100,0     
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Tabela 5.25 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste ausente e 
presente para uso de prótese parcial fixa (ppf) 

 
usa ppf N % % dos Validos % Acumulado 

1 = Não 168 38,6 50,9 50,9 

2 = Sim, superior 62 14,3 18,8 69,7 

3 = Sim, inferior 65 14,9 19,7 89,4 

4 = Sim, superior e inferior 35 8,0 10,6 100,0 

Total 330 75,9 100,0   

Perdidos 105 24,1     

Total 435 100,0     

 
 

Tabela 5.26 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste ausente e 
presente para diagnóstico pela densitometria 

 
densitometria N % % dos Validos % Acumulado 

1 = normal 14 3,2 3,2 3,2 

2 = osteopenia 120 27,6 27,6 30,8 

3 = osteoporose 301 69,2 69,2 100,0 

Total 435 100,0 100,0   

 
 

Tabela 5.27 - Freqüências absolutas e relativas nas categorias de teste ausente e 
presente para diagnóstico pela panorâmica 

 
panorâmica N % % dos Validos % Acumulado 

1 = normal 111 25,5 25,5 25,5 

2 = osteopenia 109 25,1 25,1 50,6 

3 = osteoporose 215 49,4 49,4 100,0 

Total 435 100,0 100,0   

 
 

 Abaixo estão listadas as tabelas cruzadas das variáveis categóricas com a 

variável subestimação (ou subcategorização) do método panorâmico. Também 

listado está o nível descritivo (p-valor) do teste exato de Fisher para verificar se 

houve associação entre as variáveis. 
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Tabela 5.28 - Verificação da associação da  reposição hormonal e radiografia panorâmica 

 

Reposição hormonal 

Subestimação Panorâmica 
Total 

Não Sim 

N % N % N % 

1 = NÃO 280 74,7% 111 75,0% 391 74,8% 

2 = SIM 95 25,3% 37 25,0% 132 25,2% 

Total 375 100,0% 148 100,0% 523 100,0% 

 P-valor = 1,0000     

Observou-se que não houve associação entre as variáveis (p-valor = 1,0000) 
 
 
Tabela 5.29 - Verificação da associação da reposição de cálcio e radiografia                                  

panorâmica 

 

Cálcio 

Subestimação Panorâmica 
Total 

Não Sim 

N % N % N % 

1 = NÃO 200 78,7% 71 81,6% 271 79,5% 

2 = SIM 54 21,3% 16 18,4% 70 20,5% 

Total 254 100,0% 87 100,0% 341 100,0% 

 P-valor = 0,6458     

Observou-se que não houve associação entre as variáveis (p-valor = 0,6458) 

 
 
Tabela 5.30 - Verificação da associação do consumo de vitaminas e radiografia panorâmica 

 

Vitaminas 

Subestimação Panorâmica 
Total 

Não Sim 

N % N % N % 

1 = NÃO 66 26,6% 29 35,4% 95 28,8% 

2 = SIM 182 73,4% 53 64,6% 235 71,2% 

Total 248 100,0% 82 100,0% 330 100,0% 

 P-valor = 0,1591     
Observou-se que não houve associação entre as variáveis (p-valor = 0,1591) 

 
 
Tabela 5.31 - Verificação da associação do uso de bisfosfonatos e radiografia panorâmica 

 

Bisfosfonatos 

Subestimação Panorâmica 
Total 

Não Sim 

N % N % N % 

1 = SIM 147 40,1% 77 52,4% 224 43,6% 

2 = NÃO 220 59,9% 70 47,6% 290 56,4% 

Total 367 100,0% 147 100,0% 514 100,0% 

 P-valor = 0,0137     
Houve associação entre as variáveis (p-valor = 0,0137) 
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Tabela 5.32 - Verificação da associação da renda e radiografia panorâmica 

 

Renda 

Subestimação Panorâmica 
Total 

Não Sim 

N % N % N % 

1 = MENOS DE 1 SALARIO 220 75,1% 111 86,0% 331 78,4% 

2 = UM SALÁRIO 19 6,5% 6 4,7% 25 5,9% 

3 = ENTRE UM E DOIS 
SALÁRIOS 

11 3,8% 0 0,0% 11 2,6% 

4 = MAIS DE DOIS 
SALÁRIOS 

43 14,7% 12 9,3% 55 13,0% 

Total 293 100,0% 129 100,0% 422 100,0% 

 P-valor = 0,0264     
Houve associação entre as variáveis (p-valor = 0,0264) 

 
 

Tabela 5.33 - Verificação da associação conhecimento prévio sobre osteoporose e    radiografia 
panorâmica 

 

Como conheceu osteoporose 

Subestimação Panorâmica 
Total 

Não Sim 

N % N % N % 

1 = meio de comunicação 219 57,2% 88 61,5% 307 58,4% 

2 = médico ou prof de saúde 113 29,5% 35 24,5% 148 28,1% 

3 = outros 51 13,3% 20 14,0% 71 13,5% 

Total 383 100,0% 143 100,0% 526 100,0% 

 P-valor = 0,5263     
Observou-se que não houve associação entre as variáveis (p-valor = 0,5263) 

 
 

Tabela 5.34 - Verificação da associação da densitometria e radiografia panorâmica 

 

Fez densitometria 

Subestimação Panorâmica 
Total 

Não Sim 

N % N % N % 

1 = Sim 276 71,7% 107 73,8% 383 72,3% 

2 = Não 86 22,3% 32 22,1% 118 22,3% 

3 = não lembra 23 6,0% 6 4,1% 29 5,5% 

Total 385 100,0% 145 100,0% 530 100,0% 

 P-valor = 0,7418     
Observou-se que não houve associação entre as variáveis (p-valor = 0,7418) 
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Tabela 5.35 - Verificação da associação da fratura e radiografia panorâmica 

 

Fratura 

Subestimação Panorâmica 
Total 

Não Sim 

N % N % N % 

1 = SIM 103 27,2% 35 22,9% 138 25,9% 

2 = NÃO 276 72,8% 118 77,1% 394 74,1% 

Total 379 100,0% 153 100,0% 532 100,0% 

 P-valor = 0,3270     
Observou-se que não houve associação entre as variáveis (p-valor = 0,3270) 

 
 

Tabela 5.36 - Verificação da associação local da fratura e radiografia panorâmica 

 

Local da fratura 

Subestimação Panorâmica 
Total 

Não Sim 

N % N % N % 

1 = Fêmur 54 23,2% 12 16,7% 66 21,6% 

2 = Coluna 98 42,1% 37 51,4% 135 44,3% 

3 = outro  81 34,8% 23 31,9% 104 34,1% 

Total 233 100,0% 72 100,0% 305 100,0% 

 P-valor = 0,3424     
Observou-se que não houve associação entre as variáveis (p-valor = 0,3424) 

 
 

Tabela 5.37 - Verificação da associação da atividade física por meio de caminhada e radiografia 
panorâmica 

 

Caminhada 

Subestimação Panorâmica 
Total 

Não Sim 

N % N % N % 

1 = não 131 37,6% 34 26,8% 165 34,7% 

2 = sim, sempre 32 9,2% 11 8,7% 43 9,1% 

3 = às vezes 185 53,2% 82 64,6% 267 56,2% 

Total 348 100,0% 127 100,0% 475 100,0% 

 P-valor = 0,0715     
Observou-se que não houve associação entre as variáveis (p-valor = 0,0715) 
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Tabela 5.38 - Verificação da associação do consumo de cigarros e radiografia panorâmica 

 

Cigarro 

Subestimação Panorâmica 
Total 

Não Sim 

N % N % N % 

1 = Sim 118 29,1% 39 24,5% 157 27,8% 

2 = Não 204 50,4% 91 57,2% 295 52,3% 

3 = Parou de fumar 72 17,8% 22 13,8% 94 16,7% 

4 = parou e voltou 11 2,7% 7 4,4% 18 3,2% 

Total 405 100,0% 159 100,0% 564 100,0% 

 P-valor = 0,2596     

Observou-se que não houve associação entre as variáveis (p-valor = 0,2596) 
 
 

Tabela 5.39 - Verificação da associação do consumo de café e radiografia panorâmica 

 

Café 

Subestimação Panorâmica 
Total 

Não Sim 

N % N % N % 

1 = SIM 282 71,4% 112 73,7% 394 72,0% 

2 = NÃO 113 28,6% 40 26,3% 153 28,0% 

Total 395 100,0% 152 100,0% 547 100,0% 

 P-valor = 0,6707     

Observou-se que não houve associação entre as variáveis (p-valor = 0,6707) 

 
 

Tabela 5.40 - Verificação da associação do consumo de álcool e radiografia panorâmica 

 

Álcool 

Subestimação Panorâmica 
Total 

Não Sim 

N % N % N % 

1 = NÃO 318 83,9% 117 77,5% 435 82,1% 

2 = SIM 61 16,1% 34 22,5% 95 17,9% 

Total 379 100,0% 151 100,0% 530 100,0% 

 P-valor = 0,1023     

Observou-se que não houve associação entre as variáveis (p-valor = 0,1023) 

 
 

Tabela 5.41 - Verificação da associação hábito de praticar esportes e radiografia panorâmica 

 

Esporte 

Subestimação Panorâmica 
Total 

Não Sim 

N % N % N % 

1 = SIM 127 33,3% 58 38,9% 185 34,9% 

2 = NÃO 254 66,7% 91 61,1% 345 65,1% 

Total 381 100,0% 149 100,0% 530 100,0% 

 P-valor = 0,2259     
Observou-se que não houve associação entre as variáveis (p-valor = 0,2259) 
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Tabela 5.42 - Verificação da associação do consumo de vitaminas e radiografia panorâmica 

 

Frequência leite 

Subestimação Panorâmica 
Total 

Não Sim 

N % N % N % 

1 = SIM 244 64,7% 103 69,1% 347 66,0% 

2 = NÃO 133 35,3% 46 30,9% 179 34,0% 

Total 377 100,0% 149 100,0% 526 100,0% 

 P-valor = 0,3593     

Observou-se que não houve associação entre as variáveis (p-valor = 0,3593) 

 
 
  Tabela 5.43 - Verificação da associação do consumo de soja e radiografia panorâmica 

 

Frequência soja 

Subestimação Panorâmica 
Total 

Não Sim 

N % N % N % 

1 = Diariamente 155 41,7% 46 31,5% 201 38,8% 

2 = 3 a 6x na semana 100 26,9% 47 32,2% 147 28,4% 

3 = 1 a 2x na semana 32 8,6% 11 7,5% 43 8,3% 

4 = Não consome 85 22,8% 42 28,8% 127 24,5% 

Total 372 100,0% 146 100,0% 518 100,0% 

 P-valor = 0,1407     
Observou-se que não houve associação entre as variáveis (p-valor = 0,1407) 

 
 

Tabela 5.44 - Verificação da associação entre última visita ao dentista e radiografia panorâmica 

 

Ultima visita ao dentista 

Subestimação Panorâmica 
Total 

Não Sim 

N % N % N % 

1 = Menos de 6 meses 292 76,0% 93 61,6% 385 72,0% 

2 = Entre 1 e 2 anos 64 16,7% 41 27,2% 105 19,6% 

3 = Mais de 2 anos 28 7,3% 17 11,3% 45 8,4% 

Total 384 100,0% 151 100,0% 535 100,0% 

 P-valor = 0,0037     

 
Observou-se que houve associação entre as variáveis (p-valor = 0,0037) 
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Tabela 5.45 - Verificação da associação entre tipo de serviço procurado para consulta ao dentista  e 
radiografia panorâmica 

 

Tipo de serviço  

Subestimação Panorâmica 
Total 

Não Sim 

N % N % N % 

1 = Particular 167 43,2% 70 45,5% 237 43,8% 

2 = Público 211 54,5% 79 51,3% 290 53,6% 

3 = Convênio 2 0,5% 1 0,6% 3 0,6% 

4 = Sindicato 1 0,3% 2 1,3% 3 0,6% 

5 = Outros 6 1,6% 2 1,3% 8 1,5% 

Total 387 100,0% 154 100,0% 541 100,0% 

 P-valor = 0,5845     
Observou-se que não houve associação entre as variáveis (p-valor = 0,5845) 

 
 

Tabela 5.46 - Verificação da associação do uso de ppr e radiografia panorâmica 

 

Usa ppr 

Subestimação Panorâmica 
Total 

Não Sim 

N % N % N % 

1 = Não 111 28,5% 61 40,1% 172 31,8% 

2 = Sim, superior 120 30,8% 48 31,6% 168 31,1% 

3 = Sim, inferior 78 20,1% 19 12,5% 97 17,9% 

4 = Sim, superior e inferior 80 20,6% 24 15,8% 104 19,2% 

Total 389 100,0% 152 100,0% 541 100,0% 

 P-valor = 0,0249     
Observou-se que houve associação entre as variáveis (p-valor = 0,0249) 

 
 

Tabela 5.47 - Verificação da associação do uso de pt e radiografia panorâmica 

 

Usa pt 

Subestimação Panorâmica 
Total 

Não Sim 

N % N % N % 

1 = Não 235 60,6% 86 56,6% 321 59,4% 

2 = Sim, superior 48 12,4% 29 19,1% 77 14,3% 

3 = Sim, inferior 58 14,9% 18 11,8% 76 14,1% 

4 = Sim, superior e inferior 47 12,1% 19 12,5% 66 12,2% 

Total 388 100,0% 152 100,0% 540 100,0% 

 P-valor = 0,2236     

Observou-se que não houve associação entre as variáveis (p-valor = 0,2236) 
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Tabela 5.48 - Verificação da associação do uso de ppf e radiografia panorâmica 

 

Usa ppf 

Subestimação Panorâmica 
Total 

Não Sim 

N % N % N % 

1 = Não 148 48,7% 81 64,3% 229 53,3% 

2 = Sim, superior 61 20,1% 16 12,7% 77 17,9% 

3 = Sim, inferior 61 20,1% 20 15,9% 81 18,8% 

4 = Sim, superior e inferior 34 11,2% 9 7,1% 43 10,0% 

Total 304 100,0% 126 100,0% 430 100,0% 

 P-valor = 0,0320     
Observou-se que houve associação entre as variáveis (p-valor = 0,0320). 

 
 

  

Tabela 5.49 - Variáveis avaliadas e seus respectivos p-valores 

 
Variável p-valor 

Reposição hormonal    1,0000 

Cálcio 0,6458 

Vitaminas 0,1591 

Bisfosfonatos 0,0137 

Renda 0,0264 

Como conhece osteoporose 0,5263 

Fez densitometria 0,7418 

Fratura 0,3270 

Local da fratura 0,3424 

Caminhada 0,0715 

Cigarro 0,2596 

Café 0,6707 

Álcool 0,1023 

Esporte 0,2259 

Frequência leite 0,3593 

Frequência soja 0,1407 

Ultima visita ao dentista 0,0037 

Tipo de serviço 0,5845 

Usa ppr 0,0249 

Usa pt 0,2236 

Usa ppf 0,0320 

 



53 
 

6 DISCUSSÃO 

 

 

O presente trabalho é o primeiro estudo populacional, realizado em pacientes 

do Município de São Paulo, a verificar diagnóstico de osteoporose utilizando a RP e 

variáveis a ele associadas. Contribui com a caracterização da osteoporose e seu 

diagnóstico, incrementando o conhecimento sobre este importante problema de 

saúde pública, no Brasil. 

Antes de discutir os resultados cabem algumas considerações sobre as 

limitações do estudo. Primeiro, trata-se de estudo transversal que se limita às 

avaliações sobre relação causa-efeito. Não se pôde distinguir casos de osteoporose 

primária (osteoporose pós-menopáusica e a osteoporose senil) das osteoporoses 

secundárias, em geral decorrentes de outras doenças e fatores, como distúrbios 

endócrino-metabólicos, afecções reumatológicas, renais, digestivas, neoplásicas e 

uso de certas medicações (corticóides, anticonvulsivantes, antiácidos, entre outros).  

Os resultados baseiam-se em dados colhidos por meio de entrevista. Muitas 

mulheres podem ter tido dificuldades em lembrar de certos dados. Mais ainda, 

mulheres que eventualmente tenham conhecimento do diagnóstico de osteoporose 

tenderiam a lembrar mais dos chamados fatores de risco, tais como fraturas prévias 

e uso de cálcio, aumentando a força da associação entre as variáveis estudadas e 

osteoporose. O questionário utilizado abordou os principais fatores de risco para 

osteoporose. Apesar de não conter dados sobre duração dos hábitos pessoais, ele 

reflete uma situação atual vivida pelas mulheres, que na maioria das vezes, são 

indicativas de seus hábitos pregressos. Finalmente, o número de dados perdidos 

(missing) variou de acordo com as variáveis explicativas.  

É consenso entre investigadores que o relato de osteoporose aumenta com a 

idade (13, 42, 60). Corroborando com isso, nesta pesquisa, observou-se maior 

proporção de indivíduos que apresentaram alterações na DMO, aqueles indivíduos 

que pertenciam à categoria de grupo etário acima dos 65 anos. Assim, é razoável 

supor, que os resultados do presente trabalho corroboram o resultado obtido por 

Oliveira e colaboradores (45), que observaram, em amostra de idosas (n=186), ≥ 60 

anos, moradoras do sul do Brasil, que existia gradiente entre idade e alterações na 
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DMO, podendo chegar a ser 2,4 vezes maior a prevalência de fraturas entre as 

mulheres com idade superior a 80 anos. Nesse estudo os autores descrevem ter 

achado alta prevalência de fraturas vertebrais (44,3%). 

 Efeito parecido, foi observado por Clark e colaboradores (19), na pesquisa 

baseada em dados do Estudo LAVOS (Latin American Vertebral Osteoporosis 

Study), a qual mostrou que a prevalência de alterações na DMO variava de 8,3%, 

nas mulheres de 50-60 anos, até 37% nas mulheres de ≥ 80 anos. Gnudi e 

pesquisadores (53) relataram haver correlação inversa entre idade e DMO (R=-

0,399, p<0,0001). Em conformidade, Pinheiro et al. (13) mostraram, no estudo 

transversal BRAZOS (Brazilian Osteoporosis Study), em amostra representativa da 

população adulta brasileira, com mais de 40 anos, que indivíduos com idade > 60 

anos, tinham 45% maior risco alterações na DMO, associadas à fraturas 

osteoporóticas, que os outros indivíduos da amostra estudada. Mais tarde, em 2010, 

esses autores mostraram, no estudo transversal SAPORI, em mulheres ≥ 40 anos, 

que idade avançada e menopausa, eram fatores de risco associados com alterações 

na DMO. Segundo Piscitelli et al. (89) 83% das fraturas de quadril ocorrem em 

pacientes ≥ 75 anos, em concordância com a maior prevalência de osteoporose, 

neste grupo etário.  

No que tange à escolaridade, nesta pesquisa, considerou-se a categoria 

escolaridade como variável interdependente da renda, o qual interpreta, como a 

menor escolaridade do idoso, menor renda ou nível socioeconômico do mesmo. 

Assim, encontrou-se que, tanto os pacientes que apresentaram alterações na DMO 

na RP quanto os pacientes que apresentaram alterações na DMO na densitometria, 

ocorreram, principalmente, em idosos com escolaridade baixa (≤ 8 anos), embora, 

com diferença estatisticamente significativa (p-valor = 0,0264 para renda). Esse 

resultado coincide com o constatado por Navarro et al. (64), em estudo transversal 

feito nas Ilhas Canárias, Espanha, que incluiu mulheres ≥ 50 anos, no qual houve 

maior prevalência de osteoporose e de fraturas osteoporóticas, densitometricamente 

aferidas, nas mulheres com baixo nível socioeconômico, ou consideradas “em 

pobreza” (com renda familiar anual < 6346,80 euros), do que nas mulheres de outros 

estratos socioeconômicos, independentemente da idade e IMC. Esta diferença foi 

significativa (40,6% OP, nas mulheres em pobreza, 35,6% OP nas outras mulheres, 

p<0,05). Igualmente, os autores acharam maior proporção de mulheres “em 
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pobreza” (37,8% vs 27,7% das mulheres não em pobreza) com histórico de ao 

menos uma fratura osteoporótica. A prevalência de alterações na DMO nas mulheres 

“em pobreza”, dobrou em relação à a prevalência de alterações na DMO nas 

mulheres com outros níveis socioeconômicos (24,7% e 13,4%, respectivamente).  

Pelo anteriormente exposto, é possível supor que, tanto a maioria dos idosos 

quanto os pacientes que apresentaram alterações na DMO tanto na RP quanto na 

densitometria, tinham baixa renda, no entanto, este resultado corrobora o relatado 

pela pesquisa de Brennan e colaboradores (62), onde apontam que existem 

evidências conflitivas e limitadas,  da associação  entre nível de 

escolaridade, ou de renda, e ocorrência de fraturas osteoporóticas. Todavia, este 

grupo de pesquisa, identificou que existem fortes evidências para a associação entre 

menor risco de fraturas osteoporóticas e outras variáveis como, estado civil. 

Os resultados do presente estudo evidenciam a existência de associação 

positiva entre fatores biológicos, históricos  e sociodemográficos e o diagnóstico das 

alterações na DMO identificadas por meio do IPQQ, assumindo-se que a maioria 

dos potenciais fatores de confusão, que puderam ser mensurados nesta amostra, 

foram devidamente tratados. Também se constatou que a referida alteração na DMO 

interage com a baixa escolaridade do paciente, potencializando o efeito sobre DMO. 

Ou seja, foi mais que duas vezes superior a chance de que pacientes de 

escolaridade muito baixa, portadores de alterações na DMO confirmadas pelo DXA, 

fossem diagnosticadas como Q2 ou Q3. Essa sinergia pode ser explicada pela maior 

freqüência  pelos pacientes com baixo nível de escolaridade. A ineficiência de tal 

prática ativaria, portanto, osteopenia/osteoporose tornando-a ainda mais prejudicial 

ao equilíbrio osteoblástico do indivíduo. 

Os achados do presente estudo, avaliando as variáveis consumo de leite e 

soja (p valor = 0,3593 e 0,1407 respectivamente) permitem especular que as 

medidas antropométricas avaliadas indicavam “melhor estado nutricional” das 

mulheres pertencentes às classes socioeconômicas médias e altas, quando 

comparadas com as mulheres classificadas como “pobres”. 

 Concordando com os resultados do presente estudo, a respeito de 

escolaridade, em que cerca de 81% das pacientes fizeram até o segundo grau, 

disso, Martini e colaboradores (42) concluíram que nível alto de escolaridade (> 8 
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anos) podia ser fator protetor contra a osteoporose, ao estimarem que nos 

indivíduos com menor escolaridade (com até 8 anos de estudo),  a osteoporose 

atingiu 10% das mulheres. Hernandes (90), utilizou dados do Estudo SABE, 2000 e 

2006, para estudar, longitudinalmente, o acesso dos idosos aos serviços de saúde 

público e privado, no Município de São Paulo, e verificou que o diagnóstico de OP 

nas mulheres beneficiárias de planos de saúde privados, as quais eram mais 

escolarizadas, e com maior renda, foi (65,7% em 2006) quase o dobro da proporção 

das mulheres usuárias do serviço público de saúde (34,3% em 2006), e com menor 

nível de escolaridade, destacando que o maior acesso a diagnósticos complexos, 

pelos titulares de planos privados, facilitaria a detecção precoce da OP, e que este 

segmento é, em média, mais  envelhecido.   

Quanto à variável etnia, nesta pesquisa, a predominância de osteoporose 

referida em indivíduos da etnia branca ou asiática, principalmente nas mulheres, 

aponta essa categoria étnica como fator de risco para osteoporose, confirmando 

resultados de Tanaka et al. (60), Martini et al. (42) e Cheng et al. (68). Em estudo de 

base populacional, já citado, Cheng et al. (68) estimaram a prevalência de fraturas 

osteoporóticas, nos usuários do Medicare (EUA) no ano 2005, em 24,8%. Essa 

prevalência foi 4 vezes maior em mulheres do que em homens, e 2 vezes maior em 

brancos, hispano-americanos, e asiático-americanos, do que em negros, e 20% 

maior em residentes de área urbana, comparados com residentes de área rural. 

Esse estudo também constatou que a maior prevalência de osteoporose e fraturas, 

ocorreu em indivíduos asiático-americanos, especialmente ≥ 70 anos. Esse último 

resultado, que não havia sido relatado em estudos prévios, pode ter sido 

consequência, segundo os autores, de melhor detecção da osteoporose nessa 

população, maior risco de desenvolver OP, melhor sobrevivência de este grupo 

étnico ou combinação desses fatores. 

Neste estudo, tentou-se verificar associação entre alterações na DMO na RP 

e ingestão de alimentos (independente da quantidade, ou forma de preparação). 

Com isso, não se buscou estimar ingestão de nutrientes da alimentação, nem inferir 

adequação nutricional. Em relação à alimentação da amostra estudada, esse grupo 

de variáveis revelou que a maioria dos idosos que apresentaram alterações na DMO 

na RP tinham hábito de ingerir leite e produtos lácteos pelo menos uma vez ao dia; 
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ovos e leguminosas uma vez por semana; carnes, peixes e aves, três vezes por 

semana; frutas e verduras duas vezes por dia. 

A ingestão de leite e produtos lácteos < 1 vez por dia, mostrou tendência ao 

risco diminuido, sem significância estatística (p=0,3593).). A baixa ingestão de leite e 

produtos lácteos tem sido descrita como fator de risco associado à osteoporose (19), 

à baixa DMO (49) e às fraturas vertebrais (43, 46). Estudos feitos no Brasil, como os 

de Frazão e Naveira (78), e Pinheiro et al. (13), constataram que ingestão regular de 

leite e  produtos lácteos tem função protetora sobre a DMO de mulheres, e contra 

fraturas osteoporóticas Entretanto, Martini e colaboradores (42), verificaram maior 

frequência de osteoporose em mulheres que referiram ingestão habitual de leite, 

possivelmente devido ao efeito de causalidade reversa. O estudo LAVOS, realizado 

em amostra de mulheres moradoras em 5 cidades da América Latina, observou-se, 

que dentre todas as cidades estudadas, houve menor prevalência alterações na 

DMO, radiograficamente aferidas, nas mulheres avaliadas na cidade de San Juan de 

Porto Rico, as quais majoritariamente tinham relatado a mais alta ingestão de cálcio 

na dieta (52,8% ingeriram 800 mg de cálcio/dia), quando comparadas com a 

ingestão das mulheres das outras cidades.  

Nesta pesquisa, o elo entre alimentação e alterações na DMO na RP, foi 

específico apenas para a variável ingestão de bebida láctea. Apesar de não ter 

alcançado diferença significativa entre a ingestão referida de leite e produtos lácteos 

e a referência de OP e alterações na DMO na RP, especula-se que ainda ingerindo 1 

porção/dia destes alimentos, é insuficiente para exercer função protetora contra OP, 

como de fato foi corroborado por Pinheiro et al (13), ao verificarem na amostra 

estudada do estudo BRAZOS, ingestão insuficiente de nutrientes relacionados, 

positivamente, com a saúde óssea. Especificamente, a ingestão de cálcio e de 

vitamina D, em média, foi baixa ou seja, menor do que as recomendadas. 

O CaMos -The Canadian Multicentre Osteoporosis Study - estudo de coorte 

de base populacional, realizado por Langsetmo et al. (91), constatou que padrão 

alimentar com conteúdo de frutas, hortaliças e grãos integrais, pode reduzir o risco 

de alterações na DMO, especialmente em mulheres de ≥ 50 anos, 

independentemente de outras variáveis de estilo de vida, e de se a associação é 

mediada pela DMO ou IMC. Neste estudo de coorte, os autores acharam que a 
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ingestão alimentar estava mais relacionada com alterações na DMO em idades 

avançadas, do que nos indivíduos mais jovens, atribuindo um limiar, no qual 

escolhas de alimentos são mais relevantes, conforme avança à idade, e que com 

maior variedade na alimentação, se teria dieta adequada em nutrientes, explicando 

que maior IMC, não necessariamente significa que a DMO seja também maior.  

Esses resultados complementam os outros achados na literatura, sobre a 

função protetora da ingestão de leite e produtos lácteos, e apontam que pode existir 

efeito sinérgico resultante da combinação de alimentos. Em contraste com esses 

resultados, Martini e colaboradores (42) descreveram adequada ingestão de frutas e 

hortaliças em indivíduos que relataram diagnóstico de osteoporose, no Brasil. 

Esses achados apontam no mesmo sentido que aqueles publicados por 

Oliveira et al. (45) e, igualmente, com o da maioria dos autores que investigaram a 

referida hipótese, sustentados no pressuposto de que hábitos alimentares e 

atividade física podem promover uma protetora de esses indivíduos, manifestando 

menores taxas de alterações na DMO (6,11,14,19,24) Todavia, não deve ser 

desconsiderada a existência de estudos cujos resultados não corroboram com os 

aqui encontrados, no que tange ao rastreamento de alterações na DMO, por meio de 

radiografias panorâmicas, entre os quais se destacam os de Hujoel et al. (92) e 

Michalowicz (93).  

Na literatura científica, o alcoolismo tem sido relatado como fator de risco para 

osteoporose (27, 46, 93, 94). Contudo, nesta pesquisa a ingestão referida de bebida 

alcoólica < 4 vezes/semana, não representou fator de risco, sem diferença diferença 

estatisticamente significativa, para referência de OP (p= 0,1023). Todavia, o estudo 

brasileiro do Camargo et al. (49) identificou a ingestão diária de bebidas alcoólicas, 

em amostra de idosos (≥ 65 anos), como fator de risco associado, positivamente, à 

baixa DMO. Além desses, outros estudos no Brasil, como os estudos transversais, 

feitos por Tanaka et al. (60) e Pinheiro et al. (13), não observaram associação 

positiva entre a ingestão de bebida alcoólica e a presença de osteoporose, em 

homens ≥ 50 anos e em homens e mulheres ≥ 40 anos, respectivamente.  

Além disso, existe forte evidência de que a ingestão moderada de bebida 

alcoólica tem efeito benéfico sobre a DMO, no entanto, desconhecem-se os 

mecanismos envolvidos (95, 96).  
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Este resultado está em consonância com o recente achado por Kouda e 

colaboradores (97), que, em estudo transversal japonês, sobre osteoporose em 

homens, de ≥ 65 anos, (FORMEN Study), demonstraram que ingestão de álcool 

referida (< 55 g/dia) esteve associado positivamente à DMO, e ingestão ≥ 55 g/dia, 

esteve associado inversamente com DMO, independentemente de fatores 

confundidores, como nível de escolaridade. Nesse estudo, os autores acharam 

associação inversa entre ingestão de bebida alcoólica e marcadores de recâmbio 

ósseo, como a osteocalcina  sérica (proteína sintetizada pelos osteoblastos, que é 

usada para indicar formação óssea, e a concentração sérica da enzima TRACP5b 

(tartrateresistant acid phosphatase 5b), secretada pelos osteoclastos, e reconhecida 

como marcador específico da reabsorção óssea (97) indicando que tanto a formação 

óssea, quanto a reabsorção óssea, eram atenuadas pela ingestão de bebida 

alcoólica. No entanto, o grupo de Kouda aponta que a ingestão de bebida alcoólica 

não deve ser recomendada para melhorar à saúde óssea, da população idosa. 

Muito reveladora foi a revisão realizada por Jugdaohsingh e colaboradores 

(96) na qual concluem que existem fortes evidências da associação entre ingestão 

moderada de bebida alcoólica e saúde óssea, baseada no efeito sobre a DMO, 

embora os mecanismos não estejam esclarecidos. Parece, segundo Jugdaohsingh 

et al (96) que mecanismos que implicam o etanol, e não-etanol estão envolvidos 

entre os fatores que afetam positivamente a massa óssea, com ingestão de bebida 

alcoólica moderada. Quatro, são os principais achados relatados: Primeiro, que a 

ingestão moderada de bebida alcoólica inibe a reabsorção óssea, de forma não 

calcitonina-dependente, nem hormônio paratireóide-dependente; Segundo, que não 

existem evidências para apoiar a noção de que a ingestão moderada de bebida 

alcoólica afeta a produção de estrogênio; Terceiro, silicone está presente em 

algumas bebidas alcoólicas, especialmente na cerveja, e teria função promotora da 

formação óssea; e por ultimo, fitoquímicos (polifenoles) das bebidas alcoólicas 

poderiam influenciar a saúde óssea, mas dados em humanos são insuficientes.  

O trabalho de investigação feito por Kanis et al. (27) utilizando dados de 

homens e mulheres de 3 coortes prospectivas (CaMos, DOES, e The Rotterdam 

Study) constatou que não houve incremento significativo no risco para alterações na 

DMO, quando ≤ 2 unidades de álcool/dia, eram ingeridas. Acima dessa quantidade, 

a ingestão de bebida alcoólica esteve associado com maior risco para qualquer 
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fratura osteoporótica (RR=1,38; IC95%1,16-1,65), e fratura de quadril (RR=1,68; 

IC95%1,19- 2,36). Segundo Turner (94), a maioria dos estudos de base populacional 

tem mostrado associação positiva entre ingestão de bebidas alcoólicas e massa 

óssea, e diminuição do risco de fraturas. Novas pesquisas são necessárias para 

esclarecer a associação entre a ingestão moderada de bebida alcoólica, e a 

contribuição de cada um dos mecanismos envolvidos.  

Embora o hábito de fumar tenha sido relatado como fator associado à 

osteoporose e às fraturas osteoporóticas (27, 46, 81), nesta pesquisa não foi 

constatada associação positiva entre hábito de fumar e alterações na DMO na RP (p 

= 0,2596). Nguyen et al. (98), observaram associação não significativa entre hábito 

de fumar e ocorrência de fraturas osteoporóticas, em idosos. Além disso, existem 

outros trabalhos de investigação, nos quais ser fumante não esteve associado, 

positivamente, com maior risco de alterações na DMO provenientes da osteoporose, 

como foi o estudo de coorte, realizado em Reino Unido, por Porthouse e 

colaboradores (99). Nesta pesquisa, a maioria dos indivíduos da amostra estudada 

(53,32%) nunca tinha fumado em 2000.  

Neste sentido, Wong et al.  (100) baseados em meta-análise, indicaram que o 

efeito do hábito de fumar sobre a massa óssea parecia ser dose-dependente. 

Todavia, o estudo japonês FORMEN (the Fujiwara- kyo osteoporosis risk in men 

study), mostrou que o impacto do hábito de fumar referido, sobre a DMO e 

metabolismo ósseo de homens idosos, ≥ 65 anos, estava associado, principalmente, 

com o número de anos que o indivíduo idoso tem fumado. 

Alerta-se para o fato de que algumas co-variáveis importantes foram 

mensuradas com dados auto-referidos, os quais são obtidos da rememoração de 

eventos que pode se ressentir de vieses de omissão. Por exemplo, apenas 26,2% 

dos pacientes, na amostra estudada, referiram o hábito de fumar. É possível que 

essa proporção tenha sido subestimada, em decorrência da negação do hábito pelo 

mesmo, induzida pelo amplo conhecimento por parte da população sobre os efeitos 

maléficos do fumo. 

Em estudos brasileiros, têm-se achado maior frequência de osteoporose 

referida em indivíduos ex-fumantes (42), e em homens fumantes de ≥ 50 anos (60), 

independentemente das características do hábito de fumar. No entanto, Pinheiro et 
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al. (13) constataram que o hábito de fumar foi fator de risco para prevalência de 

alterações na DMO, em homens brasileiros, sendo que aqueles fraturados fumavam 

em média 18,4 maços/ano (DP= 0,78), em comparação com os que não tinham 

fraturas, que fumavam em média 6,19 maços/ano (DP= 2,26). Este mesmo grupo de 

pesquisa, não achou diferença significativa entre o hábito de fumar de mulheres, 

com e sem fraturas, no entanto, apontaram que havia tendência a maior risco de 

fraturas associadas à alterações na DMO naquelas que fumavam mais de 20 

cigarros/dia. Por isso, precisa-se de pesquisas mais detalhadas para esclarecer 

quais características do hábito de fumar (número de cigarros/dia, anos que manteve 

o hábito, e número de maços fumados/ano) confirmam efeito adverso sobre a DMO. 

Outra característica apontada na literatura, é que o hábito de fumar pode afetar a 

massa corporal, tendo como consequência baixo IMC, e aumentando o risco para 

alterações na DMO e consequentemente para as fraturas. Neste sentido, não se 

observou maioria de indivíduos com baixo IMC nesta amostra.  

O fator peso tem sido descrito na literatura cientifica como fator de risco para 

alterações na DMO (27), o qual é coerente com a constatação de que altos valores 

de IMC tenham função protetora contra fraturas osteoporóticas em mulheres (13). 

Na presente pesquisa não se observou associação positiva entre baixo IMC e 

alterações na DMO na RP, provavelmente porque a maioria dos indivíduos (cerca de 

60%) das amostras estudadas apresentavam peso abaixo dos 65kg. Similarmente, 

Pinheiro et al (18), não constataram associação positiva entre IMC e alterações na 

DMO associadas ao risco de fraturas osteoporóticas.  

Cabe ressaltar, que no Estudo BRAZOS, a maioria da população foi, diferente 

do atual estudo, classificada com sobrepeso, ou obesa. Por outro lado, a associação 

testada do BRAZOS é imprecisa, já que o IMC do momento da fratura, ou do relato 

da osteoporose, pode não ter sido o IMC utilizado na análise, portanto, o resultado 

deste parâmetro é baseado na suposição de que o idoso avaliado manteve aquele 

IMC do baseline. Os autores indicaram que mulheres pós-menopáusicas magras, 

têm risco significativamente maior, para fratura de quadril, do que mulheres obesas. 

No entanto, as obesas têm maior risco para fratura de úmero, do que as mulheres eu 

tróficas, concluindo que não existe categoria de IMC que proteja contra fraturas 

osteoporóticas, a não ser por o IMC adequado para a estatura.  
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Mesma linha de raciocínio foi seguida pelo Porthouse e colaboradores (99) ao 

achar, no estudo de coorte de mulheres idosas (≥ 70 anos), no Reino Unido, que 

baixo peso corporal (<58 kg) era fator preditor para fratura de quadril, apoiando a  

constatação do estudo EPIDOS, também em mulheres idosas, no qual baixo peso 

corporal foi fator preditor para DMO muito baixa.  

A prevalência de referência de fraturas, da amostra estudada, foi 23,4% 

(n=102), Esses resultados coincidem com a mais alta prevalência de fraturas 

(28,3%) descrita, por Siqueira et al. (101) ao estudar amostra de adultos, na cidade 

de Pelotas, estado de Rio Grande do Sul. No entanto, nesse estudo, os autores 

acharam que sexo masculino, etnia caucasiana e baixa escolaridade eram alguns 

dos fatores de risco associados OP, devido a que incluíram, na amostra estudada, 

indivíduos jovens, a partir dos 20 anos, e portanto, muitas das fraturas foram 

consequências de acidentes durante a prática esportiva, ou atividades de lazer, o 

qual repercutiu na prevalência do sexo masculino, entre os fraturados, contrastando 

com a amostra estudada no presente trabalho. 

Percebe-se, nesses resultados, que a presença de alterações na DMO pela 

RP, pode anteceder o diagnóstico de osteoporose, evidenciando a necessidade de 

avaliação da saúde óssea nesta população, com a finalidade de fazer diagnóstico 

precoce da osteoporose, tratamento da doença e campanhas de prevenção de 

fraturas. Estes resultados estão em consonância com o resultado do estudo de 

Cheng e colaboradores (68), em estudo realizado nos EUA, em idosos ≥ 65 anos, 

beneficiários do Medicare 2005, que constataram que dentre as pessoas que 

referiram fraturas, a proporção de pessoas que tinham diagnóstico de osteoporose 

foi 57,1% em mulheres e 21,9% em homens, e foi menor para negros do que para 

outros grupo étnicos, concluindo que dentre os beneficiários que fraturaram, havia 

baixa proporção de diagnóstico de osteoporose, sugerindo reconhecimento e 

gerenciamento subótimo da osteoporose. Na França, OP foi constatada no estudo 

transversal, INSTANT, em 9,7% das mulheres pós-menopáusicas estudadas, e 

dentre elas, 45,3% referiram haver sofrido pelo menos uma fratura (29), fato 

histórico que é de grande relevância na estimação de risco de futuras fraturas, 

segundo The ESHRE Capri Workshop Group (9). Na América Latina, descreveu-se 

prevalência de osteoporose entre 7,9 e 22%(29, 39). Entretanto, sendo a prevalência 

do presente estudo, baseada na referência das alterações na DMO pela RP, estas 
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poderiam ter sido subestimadas, tal como ocorreu no estudo realizado em San Juan, 

Porto Rico, por Haddock et al. (59), no qual, quase 94% das mulheres, com fraturas 

vertebrais, não sabiam que tinham fraturas, até serem submetidas à DEXA da 

coluna lombar e do colo do fêmur.  

Provavelmente muitas das alterações na DMO pela RP, pelos pacientes que 

conformaram a amostra deste estudo, podiam ter sido evitadas, se tivessem feito 

diagnóstico prévio da OP. Por outra parte, Nguyen e colaboradores (98) argumentam 

que a prevenção de fraturas osteoporóticas e, em particular, de fratura de quadril, 

deve ir além do paradigma de reduzir perdas ósseas, e deve-se tomar em conta 

aspectos práticos da prevenção de quedas, como por exemplo, garantir a boa visão 

no idoso. Os resultados obtidos nesta pesquisa, diferem, daqueles obtidos por 

Camargo et al. (49) os quais obtiveram, em amostra de idosos ≥ 70 anos, de São 

Paulo, alta prevalência de osteoporose, aferida por densitometria óssea, 

especificamente 92,8% de osteopoenia e/ou osteoporose, em ao menos um das 

regiões corporais estudadas, em mulheres, e 78,7% de osteopenia e/ou 

osteoporose, em homens. Os resultados obtidos nesta pesquisa confirmam o sexo 

feminino e idade avançada (≥ 75 anos) para fraturas. Entretanto, esta pesquisa 

revela que, a ingestão de bebidas alcoólicas com frequência ≥ 4 vezes/semana, está 

negativamente associado à referência de OP e fraturas, embora tenha sido relatado, 

na literatura científica, como fator controverso. 

É possível que a não detecção de diferenças estatisticamente significantes 

quanto aos procedimentos de higiene bucal, durante a caracterização da amostra, 

tenha se dado devido à limitação da qualidade de algumas das informações auto-

referidas, especialmente aquelas sobre higiene bucal, tendo em vista que as 

mesmas podem ser manipuladas pelo entrevistado.  

Ademais, ressalta-se ausência de clareza no critério de diagnóstico clínico da 

osteopenia/osteoporose por meio da RP, visto que a OMS, considera nos últimos 

estudos pacientes com potencial perfil de desenvolvimento de osteoporose e não 

apenas a DXA bem como possível inclusão de diagnósticos falso-positivos de Q1 e 

Q2, diante da fragilidade na definição das portadoras alterações na DMO, nos 

estudos acima referidos. Porém, este cenário controvertido em torno do mecanismo 

causal não deve ser um argumento para que a questão estudada seja negligenciada. 
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A história da epidemiologia apresenta episódios, como o exemplo clássico da febre 

puerperal, em que o problema ainda não havia sido compreendido em plenitude, em 

suas bases biológicas, mas já se adotava medidas de controle ou mesmo prevenção 

de efeitos deletérios sobre a saúde das populações.  

Não obstante essas considerações, é importante ressaltar que os resultados 

desta investigação devem ser interpretados com cautela. Inicialmente, trata-se de 

um estudo observacional que nos permite apenas afirmar da existência de variáveis 

que interfiram no diagnóstico  das alterações na DMO diagnosticadas em RPs, e o 

perfil biológico e sociodemográficos dos pacientes, com evidências de causalidade 

entre a exposição e o desfecho. Entende-se, entretanto, que embora os estudos 

experimentais randomizados sobre a temática, ainda, sejam poucos para a obtenção 

de conclusão categórica, a existência de maior número de estudos observacionais 

com resultados a favor da associação contribui para fortalecer, cada vez mais, a sua 

consistência. 

Outros limites são decorrentes de informações insuficientes, representados 

pela amostra Tais limitações podem ter promovido um confundimento residual e 

distorcido a medida de associação em um sentido ignorado, para além da hipótese 

nula ou mesmo em torno dela. Por outro lado, buscou-se compensar as restrições 

apresentadas com o emprego de satisfatório poder de estudo, além do rigor na 

obtenção das medidas tanto da exposição quanto do desfecho, dentre outros. O 

critério utilizado para determinar se existem e quais são as variáveis que interferem 

no diagnóstico de alterações na DMO por meio das RPs ao empregar a combinação 

de 2 descritores clínicos, classificação quantitativa e qualitativa, diminuiu 

consideravelmente a possibilidade de diagnósticos falso-positivos. Ressalta-se, 

também, que este trabalho foi elaborado de acordo com as recomendações do 

STROBE Statement , que embora não seja um instrumento para avaliar a qualidade 

metodológica da pesquisa, constitui-se de uma lista de itens cuja finalidade é 

orientar a produção científica proveniente de desenhos observacionais. 

Vale ainda salientar que, a despeito das referidas restrições, esta se constitui 

uma das poucas investigações brasileiras, do tipo observacional prospectivo, com 

poder de estudo satisfatório para avaliar a complexa questão da associação referida. 

Em vista dessas considerações, acredita-se que os achados deste  estudo possam 
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contribuir, ao lado de outras investigações conduzidas com desenhos mais 

rigorosos, para compreensão do problema que ainda guarda muitas lacunas. 

Conforme os resultados apresentados observou-se uma predominância 

resultados classificados como “Normais” ou “Osteopênicos”, por meio do IPQQ (88), 

quando comparados aos resultados da DXA, revelando que o mesmo tende a 

apresentar sinais de falsos negativos. Houve uma tendência de associações 

estatisticamente significantes entre osteoporose/osteopenia e gênero feminino, etnia 

branca, uso e tempo de reposição hormonal e de bisfosfonatos, baixo nível de 

escolaridade, renda e consumo de café, quando considerado pelo menos um dos 

descritores. Dentre os descritores densitométricos, a o baixo valor de t Score, 

indicando Ostepenia/Osteoporose compreenderam os principais desfechos 

analisados. No entanto, as interpretações das investigações devem ser feitas 

cuidadosamente. 

Ressalta-se que a maioria dos estudos revisados que não evidenciou 

associações significantes foi conduzida em amostras de conveniência, relativamente 

pequenas (< 100 indivíduos) e/ou sem controle para fatores de confusão ou 

interação. É importante destacar que na avaliação do impacto da 

osteoporose/osteopenia sob a condição bucal, co-variáveis como idade, hábito de 

fumar, obesidade, escolaridade, hábitos de higiene bucal, e tempo na menopausa 

devem ser vistas como potenciais fatores interferentes nesta associação e, 

conseqüentemente, cuidados analíticos precisam ser tomados para lidar com a 

questão do confundimento. Os poucos estudos que analisaram essas condições 

envolvidas ressaltam que a força da associação entre osteoporose/osteopenia e 

doença periodontal pode variar a depender do nível de instrução do indivíduo, 

quantidade de dentes perdidos, ou ainda que a estimativa pode ser distorcida pela 

faixa etária ou hábito de fumar . 

Quanto aos principais achados da meta-análise, estes sugerem que o não uso 

de reposição hormonal pode contribuir para ocorrência da osteoporose/osteopenia 

identificadas pelo IPQQ, e que mulheres pós-menopausadas em uso de medicação 

para osteoporose apresentam condição  óssea melhor do que aquelas que não 

usam. Essas afirmações são evidenciadas tanto pelas diferenças médias dos 

descritores clínico-radiográficos da osteoporose/osteopenia quanto pela odds ratio 
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(OR) sumarizada. A interpretação da medida de associação sumarizada, corrigida 

pelo método Trim and Fill, sinaliza que as mulheres com  etnia branca têm uma 

probabilidade aproximadamente 76,5% maior de apresentar osteoporose/osteopenia 

do que aquelas sem osteoporose/osteopenia.  

A aplicação dos critérios de Downs e Black permite relacionar a qualidade 

metodológica dos estudos incluídos na revisão com os resultados obtidos e assim 

obter uma estimativa da probabilidade de que seus resultados expressem a verdade. 

No entanto, ressalta-se, que nem sempre é possível distinguir entre má qualidade da 

condução da pesquisa e má qualidade da descrição  feita  pelos  autores  que  pode  

ser  provocada  pelo  reduzido  espaço  disponível  para publicação nas revistas de 

referência. 

Diversos trabalhos em torno dessa questão de pesquisa têm sido 

desenvolvidos(102-107), porém o seguimento de protocolos explícitos que 

possibilitem uma síntese criteriosa das evidências não são observados, o que 

possibilitaria evitar os vieses de publicação e contribuir para nortear futuras 

investigações na medida que limitações e avanços metodológicos são enfatizados. 

Além disso, subsídios podem ser oferecidos no que diz respeito à magnitude e 

significado do problema para a saúde pública. Dessa forma, frente à escassez de 

avaliações  criteriosas sobre o tema, este trabalho buscou relacionar as variáveis no 

diagnóstico das alterações de DMO na mandíbula e correlaciona-las com o IPQQ. 

Alguns aspectos gerais sobre a associação entre aspectos biológicos e 

sociodemográficos e osteoporose/osteopenia foram sumarizados por meio da 

revisão. Quanto aos critérios de aferição da exposição, adotou-se o emprego de 

medidas da densidade mineral óssea obtida pelo exame de absorciometria. A 

maioria dos estudos empregou o DXA como método de escolha para a quantificação 

da massa óssea, sendo utilizado para diagnóstico e seguimento terapêutico 

recomendado,  como  o  meio  disponível  mais  adequado,  até  o  momento,  para  

avaliação  de indivíduos com risco de desenvolver osteoporose . 

A perda de dentes (avaliada pelo uso de Próteses Bucais) foi também adotada 

como um dos desfechos finais da osteoporose/osteopenia e assim incluída nas 

análises. Embora existam outras razões para esta perda, como a cárie dental, 

ressalta-se ainda o efeito do viés de sobrevivência (políticas de intervenção 
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mutiladoras e pouco conservadoras), subestimando a freqüência da 

osteoporose/osteopenia, especialmente em idosos. 

Houve ainda uma preocupação de que estes resultados apresentassem 

amostras enviesadas, uma vez que trabalhos comparados com o presente estudo 

que  reportaram significância estatística  poderiam ter tido uma maior probabilidade 

de ser publicados do que aqueles que não reportaram essa significância, implicando 

em superestimação do efeito estudado. Para avaliação desse viés de publicação, 

optou-se pelos testes de Egger  e  Begg. O método Trim and Fill uma técnica  

complementar  aos  testes anteriores, usada para detectar desbalanço entre os 

dados que possam indicar a existência de estudos não publicados, encontrou 

evidência de viés de publicação para a medida odds ratio sumarizada. 

Alguns outros aspectos limitantes podem ser destacados. Inicialmente, 

enfatizam-se os diferentes tamanhos amostrais dos estudos e a falta de poder para 

detectar diferenças que não sejam ao acaso. Outro ponto é a ausência, por parte de 

alguns estudos, de tratamento de fatores interferentes com possível efeito de 

interação ou confundimento para o alcance de resultados mais sólidos. A literatura 

tem pontuado que muitas das medidas significantes encontradas podem meramente 

refletir confundimento residual com outros fatores de risco comuns tanto à 

osteoporose quanto à outras enfermidades apresentadas pelos pacientes na faixa 

etária acima dos 60 anos (cerca de 70% da amostra), a exemplo do fumo, idade e 

diabetes. Esse problema de falta de comparabilidade entre os grupos antecede a 

seleção dos participantes e a mensuração das variáveis de interesse. 

Algumas características dos indivíduos incluídos na amostra podem também  

ter influenciado essa variabilidade de resultados entre os estudos implicando em viés 

de seleção. A homogeneidade dos grupos quanto à fonte de recrutamento é um 

ponto crucial em estudos de associação. Alguns estudos não foram claros neste item 

comprometendo a validade interna dos seus  achados .  Outra  característica  refere-

se  a  idade  média  dos  participantes.  Estudos envolvendo pacientes mais velhos  

apresentaram menor freqüência de dentes e maior perda óssea alveolar em ambos 

os grupos comparativos, sem significância estatística, podendo essa distribuição ter 

sido determinada pelo efeito cumulativo do envelhecimento e ainda refletir a falta de 
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políticas preventivas de  saúde destinada à  população geriátrica para que este 

grupo mantenha seus dentes por toda a vida. 

Embora a discussão dessa temática seja recente, a época de publicação dos 

estudos selecionados neste trabalho pode representar uma fonte adicional de 

heterogeneidade entre os achados. Os resultados de estudos mais antigos podem 

ser menos confiáveis, com emprego de metodologias menos rigorosas e 

reprodutíveis. Portanto, podem não ser comparáveis ao presente estudo, no que se 

refere, por exemplo, aos desfechos e forma de medí-los (uso da Radiografia 

panorâmica digital mensurada por meio de programa de computador). Poucos 

estudos referiram o cuidado na precisão das medidas do desfecho com treinamento 

de examinadores e apresentação de testes de confiabilidade desses 

achados(8,10,38,41). Esse cuidado metodológico deve ser considerado para evitar 

que erros de medição sejam considerados como perda ou ganho de DMO, por 

exemplo. 

No que diz respeito às evidências sobre o papel do uso de medicação para 

osteoporose na DMO, observou-se que 80% desses estudos foram publicados nos 

últimos 10 anos, sendo ainda escassas investigações em níveis de evidência mais 

elevados (ensaios clínicos) provavelmente em função das barreiras éticas impostas 

pelas controvérsias em torno do uso, do custo elevado e da longa duração da 

terapia hormonal ou bifosfonatos. 

Essas controvérsias sobre o tema têm suscitado debate ainda atual sobre os 

riscos de prescrever terapia hormonal (54). No entanto, evidências do uso de terapia 

hormonal e complementares como os bisfosfonatos reforçam os efeitos positivos da 

sua administração na redução de fraturas (65) e provocam os especialistas da área 

a ponderar a relação risco-benefício desse tratamento, levando em consideração 

características específicas de cada indivíduo.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Neste estudo foi identificado que existem variáveis que podem interferir no 

diagnóstico de alterações na DMO por meio da radiografia panorâmica, sendo que 

as que apresentaram significância clínica, estatística e com plausibilidade biológica 

foram: Uso de bisfosfonatos, baixa  renda e perda dentária representada pelas 

variáveis uso de prótese parcial removível e prótese parcial fixa. 
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APÊNDICE A – Questionário de dados sócio-demográficos 

 

       
   _____ 

    Faculdade de Odontologia da Universidade de 
São Paulo 

    LLAAPPII  ––  LLaabboorraattóórriioo  ppaarraa  aannáálliissee  ee  pprroocceessssaammeennttoo  ddee  

iimmaaggeennss 

                              Disciplina de Radiologia                                                                                                          
 

Data:______________________________                                   Registro: ______________ 

 

Nome: _________________________________     

End.Res:_________________________________________________________________________ 

Bairro:_________________________________________ 

Cidade:____________________________ 

CEP_________________________________  Estado:___________________________ 

Tel: _________________________________ RG:_______________________________ 

 

Data de nascimento:_____________________  Idade: ____________ anos 

Gênero:   1.Masc._____ 2. Fem. _____ 

Altura: __________         Peso: ________________Kg 

Etnia (raça):  Branca (      ); Asiática (      ); Mulata (         ); Negra (       ) 

QUESTIONÁRIO  CLÍNICO – OSTEOPOROSE     
 

1.  Já teve alguma das doenças enumeradas abaixo ou está em tratamento? 

2.  Sim          2. Não  

 

 Quem respondeu sim, assinale o quadro abaixo a que corresponde: 
  

 Nome da doença No passado Atualmente 

   1 Pressão alta   

   2 Fígado   

   3 Diabete   

   4 Rim   

 Nome da doença  No passado Atualmente 

  5 Doença respiratória   

  6 Colesterol   

  7 Doenças de mulher 

(ginecológicas) 

  

  8 Osteoporose   

  9 Doença cardíaca   

10 Tireóide   

11 Problema gastrointestinal   

12 Artrite   
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2.  Com quantos anos iniciou a menarca?    ____________anos 

 

1.  Aspecto da menstruação atual 

1.  regular(   )      2. Irregular(    )      3. Menopausa   (    )    4. Não menstrua (   ) 

                                                                                      (causa não menopausa) 

4. Quando foi a menopausa _____________ 

5. Está grávida?    

1. Sim ____                  2.  Não _____ 

 

6. Já   teve    parto? 

1. Sim ____                   2. Não _____ 

 

7. Quantos filhos teve? ____________________________________________________ 

 

8. Teve alguma cirurgia  de natureza ginecológica? 

1. Sim ____                   2. Não 

9. Está fazendo reposição hormonal? 

1. Sim_____                   2. Não______ 

Remédio_____  Hormônio_______  Cálcio ______   Vitaminas________  Outros______ 

 

10. A  partir de quantos anos começou a medicação__________ 

 

11. Há quanto tempo toma medicamentos____________ 

 

12. Perdeu peso ultimamente?_____________________________ 

 

13. Trabalha atualmente?             

 1. Sim________               2. Não______ 

 Para quem respondeu sim: 

 

Tipo de serviço:  

 1. Maior tempo trabalha sentado (     )      2. Sentado e alternadamente em pé (      ) 

 3. Trabalha em pé (interno) (      )                4. Emprega força física (interno) (     ) 

 5. Trabalho externo (      ) 

 

14. Com quantos anos começou a trabalhar____________ 

 

15. Há quanto tempo parou de trabalhar ______________ 

 

16. Escolaridade: ________________________________ 

 

17. Renda familiar: 

      menor que um salário mínimo  ____________ 

      renda maior que um salário mínimo __________ 

      Número de pessoas morando na mesma casa: __________ 

 

18.Quantas horas (minutos) anda por dia__________________ 

 

19. Quantas horas (minutos) do dia  recebe raios solares ________________________ 

 

20. Já sofreu alguma fratura?  
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       1. Sim  (    )       2. Não (        ) 

 

21. Em que local 1. Fêmur (   );  2. Coluna (     ) 3. Ante braço (    )   4. Pé; perna (     ) 

 

22. É fumante 1. Sim_______  2. Não________  3. Parou de fumar_________ 

 

Para quem parou de fumar:  Quantos fumava por dia________________ 

 

Por quanto tempo parou de fumar_______ 

 

23. Toma bebida alcoólica 

       1.Todos os dias   2. Às vezes_____   3. Quase não bebo_______  4. Não bebo___ 

 

24. Bebe café   1. Sim _________ Quantas _________       2. Não_________    

 

25. Atualmente pratica esporte regularmente 1. Sim _______   2. Não____________ 

 

Para quem respondeu sim: 

1. Mais de 3 vezes na semana ________ 2. Duas vezes_______3. 1 vez _________ 

       4. Esporadicamente______________ 

 

26. Praticava esportes regularmente quando freqüentava a escola______________________ 

 

27. Tomava leite regularmente:  1. Sim_________  2. Não___________ 

 

28. Quais produtos alimenta regularmente (assinalar) 

 
 Diariamente     3 a 6 vezes por                                                                                               

semana 

 1 a 2 vezes por 

semana 

 Não consome 

À base de leite 

Queijo, yogurte, etc. 
    

À base de soja     

Carne     

Ovos     

Peixe     

Verduras     

  

 

29. Já ouviu falar de osteoporose?    1. Sim  (     );  2. Não (        ) 

 

30. Em que ocasião? _____________________________________________________ 

 

31.Há alguém na família  com osteoporose? 

       1. Sim ______________     2. Não ____________ 

32.   Há alguém  na família que   teve fratura (s)? 

        1. Sim__________    2. Não ____________ 

 

         Para quem respondeu sim: 

         Que tipo de fratura e em qual região do corpo? 

 

1. ___________________________________________________________          

2. ___________________________________________________-______ 

 

33. Já fez alguma vez exame de Densitometria Óssea? 1. Sim  (    );  2. Não  (     ) 

       Para quem respondeu sim: 
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        Há quanto tempo? ____________________ 

 

34. Tem alguém na família com  alguma doença? 

       1. Sim  (     )     2. Não   (   )  

        Tipo de doença ________________________________________________ 

 
Estas perguntas se referem às partes odontológicas.  Por favor, respondam com bastante 
critério. 
 

1. Qual foi a ultima vez que foi ao dentista? 

1. 1. Menos de 6 meses (    )  2. Entre 1 e 2 anos (      )      3. Mais de 2 anos (      ) 

 

2. Que tipo de serviço procurou ou costuma ir? 

 
1. 1. Particular (      )   2. Público (      )   3. Convenio (       )  4. Sindicato (   )  5. Outros (    ) 

 

3.    Atualmente está fazendo tratamento odontológico?  1. Sim______  2. Não______ 

1. Para quem respondeu sim: 

2. Motivo do tratamento: a. Gengiva (periodontal)______ b. Cárie______________ 

                              c. Endodontia _________________ 

 

 

4.   Quantas vezes escova seus dentes por dia? 

        0 vez/dia (      )     1 vez/dia (     )   + ou = 2vezes/dia (    ) 

   

 

5.   Usa fio dental?     1. Sim   (    )        2. Não (   ) 

 

6.   Consome muito freqüentemente frutas, sucos cítricos       1.Sim (   )   2. Não (   )  4. Às vezes (     ) 

7.   Consome muito refrigerantes  e bebidas gaseificadas?     1.Sim (   )   2. Não (   )  4. Às vezes (     ) 

 

 

8.   Caso teve perda dos dentes, qual (s) foi (ram) o(s) motivo(s): 

1. Periodontal ______ 2. Cárie_________ 3. Endodôntico____________ 

  

9.   Quando houve a perda dental:  

1. Antes dos 20 anos de idade______ 20~40 anos _________  após 40 anos __________ 

 

Quantos dentes foram perdidos? 

Dentes anteriores ___________ 

Dentes posteriores___________  

Dentes superiores ___________ 

Dentes inferiores ____________ 

 

10.  Usa prótese removível? 

       1. Não  (    )    2. Sim, superior (    )   3. Sim, inferior (      )   4. Sim, superior e inferior (      ) 

 

11. Usa prótese total ( dentadura)? 

      1. Não (    )      2. Sim, superior (    )   3. Sim, inferior (      )   4. Sim, superior e inferior (      ) 

 

 

12.  Costuma freqüentar dentista 

1. Anualmente, mesmo que não perceba anormalidade 

2. Sempre, pois tenho dentes a tratar 
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3. Não tenho hábito de ir ao dentista mesmo com dor nos dentes 

4. Tenho dentes bons , por isso não tenho hábito de ir ao dentista 

 

 

13. Estado atual dos meus dentes: 

1. Tanto os dentes como as gengivas estão bons 

2. Minha gengiva sangra de vez em quando 

3. As gengivas estão inchadas e sangram com facilidade 

4. As gengivas estão inflamadas, sangram com facilidade e os dentes possuem mobilidade 

 
14. Costuma tirar radiografias dos dentes? 

       1. Sim ............. 2.  Não..................... 

        

    . Tipo de radiografias 

1. Dos dentes ....................  2. Panorâmica....................... 

2. Quando foi a última vez que tirou radiografia .................. 

3.  Outros ............................................................................    

 
Obrigado por ter respondido este questionário 
A sua privacidade será mantida com rigor, agradecemos pela valiosa 
colaboração.                       
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APÊNDICE B -Termo de consentimento livre e esclarecido 

Título do estudo: ESTABELECIMENTO DE UM ÍNDICE QUANTITATIVO E QUALITATIVO PARA 

AUXILIAR NO DIAGNÓSTICO DA OSTEOPOROSE EM RADIOGRAFIA PANORÂMICA 

Pesquisador(es) responsável(is): Profa. Dra. Emiko Saito Arita; Lituânia Fialho de Miranda 

Instituição/Departamento: Faculdade de Odontologia/Departamento de Radiologia 

Telefone para contato: 11 6740-0407/11 9617-7028 

Local da coleta de dados: Faculdade de Odontologia 

 

Prezada Senhora: 

 

 Você está sendo convidada a participar desta pesquisa de forma totalmente voluntária.  

 Antes de concordar em participar desta pesquisa e responder este questionário, é muito importante que 

você compreenda as informações e instruções contidas neste documento.  

 Os pesquisadores deverão responder todas as suas dúvidas antes que você se decidir a participar. 

 Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade 

e sem perder os benefícios aos quais tenha direito. 

 

Este estudo tem como objetivo auxiliar dentistas e outros profissionais de saúde a compreender melhor a relação 

entre a doença osteoporose e a condição bucal. 

 

Este trabalho de pesquisa foram desenvolvido em mulheres em fase de menopausa e pós-menopausa convidadas 

a realizar radiografias panorâmicas e exames de densitometria óssea. Cada participante deste trabalho permitirá 

que sejam feitas perguntas a respeito dos seus hábitos que possam ajudar no conhecimento do grupo estudado. 

  

Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, sem benefício direto para você.  

 

A participação na pesquisa, assim como o preenchimento deste questionário não representará qualquer risco de 

ordem física ou psicológica para você. Além disso, despesas decorrentes da participação na pesquisa foram paga 

pelos pesquisadores, assim como qualquer indenização ou ressarcimento por qualquer dano que por ventura 

possa ocorrer.  

 

As informações fornecidas por você foram confidenciais e de conhecimento apenas dos pesquisadores 

responsáveis. Os sujeitos da pesquisa não foram identificados em nenhum momento, mesmo quando os 

resultados desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma. 

 

 

 Portanto, atenção: Em caso de dúvida quanto aos seus direitos, escreva para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

USP, no endereço abaixo. Os pesquisadores responsáveis por essa pesquisa também estão disponíveis para 

maiores esclarecimentos. Duas vias foram assinadas e uma via foram retida pelo participante da pesquisa. 

 

São Paulo, ___/___/_____ 

_______________________________  _________________________________ 

Assinatura do voluntário/responsável  Assinatura do pesquisador responsável 

Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 – Cidade Universitária - CEP 05508-900 - São Paulo  SP 
Tel.: (11) 3091.7840   Fax: (11) 3091.7842 
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APÊNDICE C – Relatório gerado pelo equipamento de densitometria 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


