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RESUMO
Domiciano DS. Incidência e fatores de risco para fratura vertebral por osteoporose
em idosos brasileiros da comunidade: um estudo prospectivo de base populacional.
São Paulo Ageing & Health (SPAH) Study. [tese]. São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2014.
As fraturas vertebrais por osteoporose conferem risco aumentado de novas fraturas
por fragilidade e maior mortalidade. Não há dados consistentes acerca da incidência
de fraturas vertebrais osteoporóticas em países de baixa e média rendas que têm
experimentado aumento da expectativa de vida e envelhecimento populacional
acelerado nas últimas décadas. Os objetivos deste estudo foram: determinar a
incidência de fraturas vertebrais osteoporóticas diagnosticadas por radiografia e
identificar os principais fatores de risco para fratura em idosos brasileiros da
comunidade, em um estudo coorte prospectivo de base populacional. Setecentos e
sete indivíduos da comunidade (com mais de 65 anos) foram avaliados através de
radiografias da coluna vertebral obtidas no início do estudo e após um tempo médio
de seguimento de 4,3 ± 0,8 anos. Fratura nova ou incidente foi definida como uma
alteração na morfologia vertebral, resultando em maior grau de deformidade na
segunda radiografia (graus 1-3) quando comparado ao exame inicial. Na avaliação
inicial, realizaram-se questionário (dados clínicos), a medida da densidade mineral
óssea (DMO) e exames laboratoriais. Modelos de regressão multivariada de Poisson
foram construídos para identificar os preditores independentes de fratura vertebral.
Quatrocentos e quarenta e nove mulheres (72,9 ± 4,8 anos) e 258 homens (72,3 ± 4,7
anos) foram incluídos no estudo. A incidência de fratura vertebral ajustada para a
idade foi de 40,3/1000 pessoas/ano em mulheres e 30,6/1000 pessoas/ano em
homens. Na análise multivariada, foram determinados três possíveis modelos de
fatores de risco para fratura em mulheres: a) idade (RR 2,46, IC 95% 1,66-3,65 para
cada aumento em 10 anos), fratura osteoporótica prévia (RR 1,65, IC 95% 1,00-2,71)
e DMO da coluna lombar (RR 1,21, IC 95% 1,03-1,41 para cada redução de 1 DP na
DMO); b) idade (RR 2,25, IC 95% 1,52-3,34 para cada aumento em 10 anos) e DMO
do colo do fêmur (RR 1,42, IC 95% 1,11-1,81 para cada redução de 1 DP na DMO);
c) idade (RR 2,11, IC 95% 1,41-3,15 para cada aumento em 10 anos) e DMO do
quadril total (RR 1,56, IC 95% 1,21-2,0 para cada redução de 1 DP na DMO). Em
homens, o maior quartil de distribuição do telopeptídeo C-terminal do colágeno tipo I
(CTX) (RR 1,96, IC 95% 0,98-3,91) e fratura prévia (RR 2,10, 95% CI 1,00-4,39)

foram preditores de nova fratura vertebral após ajustes para idade, peso e atividade
física. Este é o primeiro estudo longitudinal que determinou a incidência de fraturas
vertebrais em uma amostra de base populacional de idosos na América Latina. A
frequência de fraturas vertebrais foi elevada nessa população. Idade, fratura prévia,
DMO e marcadores bioquímicos da remodelação óssea foram preditores de nova
fratura vertebral.
Descritores:

Fraturas da coluna vertebral. Idoso. Osteoporose. Incidência. Fatores
de risco. Epidemiologia. Radiografia. Coluna vertebral.

SUMMARY
Domiciano DS. Incidence and risk factors for osteoporotic vertebral fracture in
Brazilian community-dwelling elderly: a population-based prospective study. The
São Paulo Ageing & Health (SPAH) Study. [thesis]. São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2014.
Vertebral fractures are associated with increased future fracture risk and mortality.
No data on incidence of osteoporotic vertebral fracture have been reported in lowincome countries where the population's aging has been faster. Thus, we sought to
describe the incidence and risk factors for radiographic vertebral fracture in a
longitudinal prospective Brazilian population-based elderly cohort. 707 older adults
(449 women and 258 men) were evaluated with spinal radiographs obtained at
baseline and after a mean follow-up of 4.3 ± 0.8 years. New vertebral fracture was
defined as distinct alteration in the morphology of vertebrae resulting in higher grade
of deformity on the second radiograph when compared to the baseline radiograph.
Clinical questionnaire, bone mineral density (BMD), and laboratory tests were
performed at baseline. Multivariate Poisson regression models were used to identify
independent predictors of fracture. The age-standardized incidence of vertebral
fracture was 40.3/1,000 person-years in women and 30.6/1,000 in men. In women,
three models of risk factors for fracture were fitted: (a) age (relative risks (RR) 2.46,
95 % confidence interval (CI) 1.66-3.65), previous osteoporotic fracture (RR 1.65,
95 % CI 1.00-2.71), and lumbar spine BMD (RR 1.21, 95 % CI 1.03-1.41); (b) age
(RR 2.25, 95 % CI 1.52-3.34) and femoral neck BMD (RR 1.42, 95 % CI 1.11-1.81);
(c) age (RR 2.11, 95 % CI 1.41-3.15) and total hip BMD (RR 1.56, 95 % CI 1.212.0). In men, the highest quartile of cross-linked C-telopeptide (CTX) (RR 1.96,
95 % CI 0.98-3.91) and prior fracture (RR 2.10, 95 % CI 1.00-4.39) were predictors
of new vertebral fracture. This is the first population-based study to ascertain the
incidence of vertebral fracture in elderly Latin Americans, confirming the high
frequency of the disorder. Age, prior fracture, BMD, and bone turnover were
predictors of the short-term incidence of vertebral fracture.
Descriptors:

Spinal Fractures. Aged. Osteoporosis. Incidence. Risk factors.
Epidemiology. Radiography. Spine.
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O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, porém mais
acelerado em países subdesenvolvidos 1. Atualmente, 65% dos idosos residem em
países menos desenvolvidos e a expectativa é que esse valor atinja quase 80% em 20502.
O Brasil é um país de baixa e média rendas que passa por uma intensa transição
sociodemográfica, com um dos mais acelerados ritmos de envelhecimento populacional
do mundo3. Hoje, pessoas com idade de 60 anos ou mais compõem 13,0% da população
brasileira, mas espera-se que esse grupo represente quase 20% de toda a população em
20304. A expectativa de vida para os nascidos entre 1950 e 1955 era de 51 anos; as
estimativas para os nascidos entre 2000 e 2005 aumentaram para 74 anos2.
A população adulta brasileira experimentou mudanças socioeconômicas
marcantes que rapidamente transformaram um país essencialmente rural em uma
sociedade urbana diversificada1,3. Muitos idosos que nasceram em áreas rurais agora
vivem em centros urbanos e representam aqueles que sobreviveram às elevadas taxas
de mortalidade infantil, suportando adversidades socioeconômicas significativas,
como nenhuma ou pouca educação escolar e ocupações não qualificadas e mal
remuneradas na idade adulta5. A atual transição demográfica faz parte de um
processo mundial que vem ocorrendo em países de baixa e média rendas na América
Latina, África e Ásia1.
Com o envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida,
espera-se considerável incremento nos gastos com doenças crônicas (como a
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osteoporose) em países de baixa renda. Portanto, o conhecimento sobre a incidência
e os fatores de risco para fraturas osteoporóticas adquire especial importância para as
políticas de saúde pública nessas populações. Além disso, nota-se um crescimento no
número de idosos do sexo feminino: no Brasil, por exemplo, as mulheres
representam 55,5% da população idosa e 61% do número de indivíduos idosos com
mais de 80 anos. Grande parcela dessa população feminina tem baixo nível
socioeconômico6 e representa, portanto, os maiores dependentes dos cuidados de
saúde. A constatação de tal fato reforça a preocupação com a frequência de fraturas
por osteoporose em populações de baixa renda, uma vez que elas são mais comuns
em indivíduos do sexo feminino. A fratura osteoporótica mais frequente é a fratura
vertebrall7,8, que afeta cerca de 20% das mulheres na pós-menopausa7.
Apenas 25-30% das fraturas vertebrais são sintomáticas e chegam à atenção
médica8. Portanto a imagem radiológica da coluna deve ser solicitada para qualquer
indivíduo com baixa massa óssea ou que apresente fatores clínicos de risco para
fratura por fragilidade9. Apesar disso, o subdiagnóstico de fraturas vertebrais é muito
frequente na prática clínica10-12. No estudo IMPACT, as taxas de falso-negativos
variaram entre 29,5% e 46,5% em laudos radiológicos, apesar de os radiologistas
serem capacitados para identificar fraturas de acordo com protocolos padronizados12.
Mesmo assintomáticas, as fraturas vertebrais estão associadas com maior
morbidade, incluindo incapacidade funcional13, redução da qualidade de vida14 e
maior risco de novas fraturas15,16, além do risco aumentado de mortalidade17,18. A
presença de uma fratura vertebral é suficiente para estabelecer o diagnóstico da
osteoporose e implica início de tratamento específico para reduzir o risco de nova
fratura, independente da densidade mineral óssea (DMO)19,20.
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A prevalência de fratura vertebral é conhecida em diferentes países21-24.
Estudos de prevalência fornecem dados importantes sobre a idade, sexo e influências
geográficas na ocorrência de fraturas. No entanto existem limitações metodológicas
quanto à interpretação e comparação dos resultados de estudos transversais,
incluindo conclusões imprecisas sobre a causalidade e a relação temporal, uma vez
que essas fraturas podem ter ocorrido vários anos antes do diagnóstico radiográfico.
Portanto a avaliação da incidência de fraturas vertebrais em estudo longitudinal é
extremamente relevante para conhecer as diferentes frequências de fratura vertebral
por osteoporose em populações distintas.
Em contraste com a fratura de quadril, entretanto, dados longitudinais
prospectivos sobre a incidência de fraturas vertebrais são escassos e provenientes de
países desenvolvidos25-27. Além disso, alguns estudos descreveram apenas a
incidência de fraturas vertebrais clinicamente diagnosticadas, o que subestima a
verdadeira frequência da doença8, uma vez que as fraturas clínicas representam uma
minoria dos casos confirmados radiograficamente. O subdiagnóstico dessas
deformidades também subestima seu verdadeiro impacto na morbimortalidade.
Assim, o presente estudo teve como objetivo determinar a incidência de
fraturas vertebrais osteoporóticas, diagnosticadas por radiografia, bem como
identificar os principais fatores de risco (incluindo parâmetros clínicos, laboratoriais
e DMO) para fraturas vertebrais em idosos brasileiros da comunidade em uma
amostra de base populacional.

2 OBJETIVOS
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a) Determinar, em um estudo de coorte prospectivo, a incidência de fraturas
vertebrais por osteoporose, diagnosticadas por radiografia, em uma amostra de base
populacional de idosos brasileiros da comunidade.
b) Identificar os preditores de nova fratura vertebral em idosos brasileiros da
comunidade, entre os principais parâmetros relacionados ao metabolismo ósseo, a
saber:
- Fatores clínicos de risco para osteoporose e para fratura por fragilidade
óssea, incluindo idade, raça, tempo de menopausa, fratura prévia, história
familiar de fratura em parente de primeiro grau, tabagismo atual, etilismo,
índice de massa corporal, atividade física, quedas, ingestão de cálcio,
diabetes mellitus.
- Densidade mineral óssea de coluna e fêmur proximal.
- Variáveis laboratoriais, incluindo níveis séricos de 25-hidroxivitamina D
(25OHD), hormônio da paratireoide (PTH intacto) e marcadores da
remodelação óssea - propeptídeo N-terminal do colágeno tipo I (P1NP) e
telopeptídeo-C do colágeno tipo I (CTX).

3 MÉTODOS
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3.1 População do Estudo São Paulo Ageing & Health (SPAH)
De junho de 2005 a julho de 2007, 1.025 idosos da comunidade, com 65 anos
ou mais, foram recrutados para participar em um estudo de prevalência de fraturas
osteoporóticas, o SPAH Study. Detalhes sobre a metodologia foram descritos
previamente28. Em resumo, o projeto incluiu indivíduos com 65 anos ou mais,
residentes em 66 áreas do distrito do Butantã, localizado na parte ocidental da cidade
de São Paulo, sudeste do Brasil, latitude 23o32'51''. Durante as primeiras fases do
estudo, todos os idosos residentes no Butantã foram identificados através de registros
do censo. A distribuição de características demográficas, como faixa etária, sexo e
classe social, foi semelhante ao restante da população idosa brasileira3. Somente
idosos independentes e ativos foram incluídos no estudo. Todos os indivíduos foram
avaliados por meio de questionário específico (hábitos de vida, comorbidades),
administrado por um entrevistador, testes laboratoriais, DMO por densitometria
óssea e radiografias de coluna torácica e lombar realizados no mesmo dia.
Entre 2010 e 2012, todos os sujeitos do estudo foram convidados a participar
de uma segunda avaliação (fase prospectiva ou análise de incidência de fratura). Os
indivíduos foram recrutados por ligação telefônica e visitas domiciliares. Eles foram
levados ao centro de pesquisa (Laboratório de Metabolismo Ósseo da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo) por um serviço de transporte urbano
contratado especificamente para o projeto. Daqueles que não retornaram para repetir
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a avaliação, 132 (12,9%) indivíduos foram a óbitos, ocorridos após o primeiro estudo
(2005-2007), e 168 (16,4%) não puderam ser contatados ou recusaram a participação
no estudo porque estavam vivendo fora do estado de São Paulo (perda de
seguimento). Os dados de mortalidade foram confirmados por certificados de óbito
obtidos junto ao Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade
(PRO-AIM), órgão responsável pelas estatísticas vitais em São Paulo.
Dos 1.025 participantes da primeira fase (2005-2007), 725 sujeitos
concordaram em participar da segunda avaliação longitudinal (2010-2012) (taxa de
resposta em indivíduos vivos, 81,2%). Dezoito (1,8%) indivíduos foram excluídos
por ausência de dados (não realizaram a segunda radiografia) ou diagnóstico recente
de câncer, condição conhecidamente associada a fraturas patológicas. Dessa forma,
707 indivíduos (69,0% da coorte original) foram incluídos nessa fase prospectiva do
estudo (Figura 1).
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, e todos os participantes assinaram termo de
consentimento informado (Anexo A).
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Figura 1 - População do estudo SPAH

3.2 Definição de Fratura Incidente
As fraturas vertebrais foram avaliadas por meio de radiografia da coluna
torácica e lombar em perfil. Os exames da avaliação inicial e do seguimento foram
realizados de acordo com protocolos padronizados (distância tubo-filme de 40
polegadas, feixe de raios X centrados em T7 e L2). Para a identificação da fratura
vertebral, todas as imagens foram analisadas concomitantemente por dois
reumatologistas com experiência na avaliação de fratura. Os examinadores avaliaram
cada imagem das vértebras T4-L4 para decidir se havia fratura utilizando o método
semiquantitativo (SQ)29. Apenas vértebras visualizadas adequadamente foram
incluídas na análise. A reprodutibilidade do método entre os observadores foi
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analisada em uma subamostra aleatória de 60 radiografias, avaliadas de forma
independente pelos dois examinadores. A concordância entre eles foi de 96% (kappa
interobservador: 0,83).
Na segunda radiografia, cada vértebra com fratura foi classificada de acordo
com a gravidade segundo a escala SQ, em que uma fratura leve (grau 1) significa
redução de 20-25% da altura anterior, média e/ou posterior em relação ao corpo
vertebral adjacente; fratura moderada (grau 2), significa redução de 26-40% em
qualquer altura; e fratura grave (grau 3), redução de mais de 40% em qualquer altura
vertebral29. Na presença de fratura, a radiografia basal também foi avaliada e, caso a
fratura já estivesse presente, era considerada fratura prevalente. Dessa forma, definiase uma fratura nova ou incidente se a vértebra fosse normal na primeira radiografia e
qualquer uma das três alturas vertebrais (anterior, central ou posterior) mostrasse
diminuição de pelo menos 20% da altura absoluta em relação ao primeiro exame.
Além disso, também se definiu fratura incidente quando, na comparação entre as
radiografias, houvesse alteração na morfologia do corpo vertebral resultando em
maior grau de fratura (graus 2-3) na segunda radiografia, caso a vértebra já
apresentasse fratura no exame inicial.

3.3 Fatores de Risco para Fratura Incidente
Os preditores de nova fratura vertebral foram investigados entre as variáveis
da avaliação basal (2005-2007) – parâmetros clínicos, laboratoriais e DMO.
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3.1.1 Variáveis clínicas
No estudo de prevalência, dados clínicos relacionados ao estilo de vida dos
participantes foram obtidos através de questionário específico, incluindo informações
como: tabagismo, consumo de álcool, história pessoal de fratura por fragilidade após
50 anos, história familiar de fratura de quadril em parentes de primeiro grau, quedas
recorrentes no último ano, escore de atividade física, ingestão de cálcio, idade da
menopausa, comorbidades e medicações (incluindo suplementos de cálcio e vitamina
D, estrogênio e bisfosfonatos). Detalhes da metodologia de coleta dessas
informações foram descritos previamente28.
Altura, peso e índice de massa corporal (IMC) de cada um dos participantes
foram obtidos utilizando protocolos padronizados28.

3.1.2 Variáveis laboratoriais
As amostras de sangue foram coletadas em jejum (de oito a 10 horas) e
centrifugadas, aliquotadas e armazenadas a -70oC até a análise. Níveis séricos de
creatinina foram determinados utilizando métodos laboratoriais automatizados. A
taxa de filtração glomerular (TFG) foi estimada pela equação de Cockcroft-Gault30.
A concentração sérica de 25OHD foi medida utilizando a técnica de
radioimunoensaio (DiaSorin, Stillwater, MN, EUA), com limite inferior de detecção
de 5 ng/mL. Os coeficientes de variação intra e interensaio em nosso laboratório
foram 10,5% e 17,8%, respectivamente. As concentrações plasmáticas do PTH
intacto foram determinadas por ensaio imunorradiométrico (ELSA - PTH, CIS bio
international, França), com valores de referência de 11-65 pg/mL.
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Marcadores de remodelação óssea no soro – P1NP e CTX – foram analisados
por eletroquimioluminescência (E411, Roche Diagnostics®, Mannheim, Alemanha).
Os coeficientes de variação para P1NP e CTX foram 2,2% e 2,5%, respectivamente.

3.1.3 Densidade mineral óssea
A medida da DMO através de absorciometria por dupla emissão de raios X
(Dual X-ray Absorptiometry - DXA) foi realizada em coluna lombar, colo do fêmur e
quadril total, utilizando o equipamento DXA Hologic QDR 4500A (Hologic Inc.
Bedford, MA , EUA, modelo Discovery), como descrito anteriormente28. As
mínimas variações significativas (MVS) foram 0,033 g/cm2 na coluna lombar, 0,047
g/cm2 no colo do fêmur e 0,039 g/cm2 no quadril total.

3.4 Análise Estatística
Incidência: cada sujeito teve uma data de entrada na coorte, correspondendo à
data do exame basal (2005-2007), e uma data de saída, que foi aquela da segunda
visita/radiografia (2010-2012). Na análise de incidência para cada indivíduo, o
período de exposição (risco) foi calculado como o intervalo de tempo em meses entre
essas duas datas. A incidência foi expressa como o número de indivíduos com pelo
menos uma fratura incidente por 1000 pessoas/ano em risco, estratificados por sexo e
categorias de faixa etária de 10 anos. Intervalos de confiança de 95% (IC 95%) foram
calculados utilizando a fórmula exata de Poisson. Os resultados foram apresentados
como taxas de incidência brutas e também padronizados para a distribuição etária da
população idosa brasileira no ano de 20106 para cada sexo. Riscos relativos (RRs) e
IC 95% foram utilizados para comparar as taxas de fraturas entre os sexos.
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Fatores de risco: a prevalência de qualquer preditor (variáveis da avaliação
basal - 2005-2007) foi reportada de acordo com análise descritiva para os indivíduos
com e sem fratura vertebral incidente, separadamente para cada sexo. Os seguintes
parâmetros foram analisados: idade (variável contínua e categórica), raça
(categórica), altura (contínua), peso (contínua), IMC (contínua), tempo desde a
menopausa (contínua), tabagismo (categórica), ingestão alcoólica (dicotômica),
quedas recorrentes (dicotômica), escore de atividade física (categórica), história
familiar de fratura (dicotômica), ingestão de cálcio na dieta (dicotômica), diabetes
mellitus (dicotômica), outras causas da osteoporose secundária (dicotômica), fratura
por fragilidade prévia (dicotômica), uso de medicamentos antifratura (dicotômica),
TFG (contínua), PTH (contínua), 25OHD (contínua e categórica), CTX (contínua e
quartis), P1NP sérico (contínuo e quartis), diagnóstico de osteoporose (categórica) e
DMO da coluna lombar e fêmur proximal (contínua e categórica). Para avaliar as
diferenças potencialmente significativas nas características basais entre indivíduos
com e sem fratura, foram utilizados, separadamente para cada sexo, os seguintes
testes: do quiquadrado, de Fisher, da razão de verossimilhanças, teste t de Student e
de Mann-Whitney. Considerando-se uma possível menor magnitude de associação de
alguns fatores de risco potenciais (que não atingem significância estatística com um
valor de p < 0,05 por causa da baixa frequência na população do estudo), a
significância na análise univariada foi considerada quando p < 0,10 (bicaudal). Todas
as associações de fatores de risco e fratura incidente estatisticamente significativas na
análise univariada foram selecionadas para a regressão multivariada. Modelos de
regressão de Poisson foram construídos para testar a independência entre os fatores
de risco e derivar funções de risco contínuas, separadamente para homens e
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mulheres. Dada a colinearidade entre os sítios de DMO, estes foram adicionados em
diferentes modelos de regressão de Poisson, sendo selecionado o melhor deles. Os
resultados foram apresentados como risco estimado de nova fratura vertebral e
expressos como RRs com os respectivos IC 95%.
Análise de não participação: dos 1.025 participantes na coorte original (20052007), 707 foram incluídos na fase prospectiva (2010-2012). Para avaliar o potencial
impacto da não participação na taxa de incidência, foram avaliadas as diferenças nas
variáveis clínicas, laboratoriais e DMO da avaliação inicial entre os participantes (N
= 707) e não participantes (N = 318), pressupondo que a relação entre fatores de
risco e fratura subsequente foi similar em ambos os grupos26. Para descartar a
possível influência da maior mortalidade sobre as diferenças entre os dois grupos, ou
seja, aqueles com maior risco podem ter morrido, foi realizada também a análise
excluindo os 132 óbitos durante o período do estudo.
STATA, versão 11.0 (Stata Corp, College Station, Tex), foi utilizado para
calcular as taxas de incidência. Fatores de risco e IC 95% foram gerados pelo SPSS,
versão 20.0 para Windows.

4 RESULTADOS
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4.1 Características da População

Um total de 707 indivíduos (449 mulheres e 258 homens), com 65 anos ou
mais, foi incluído na análise. A renda familiar média mensal foi de R$ 1.098,48 ±
850,96, sendo que 261 (36,9%) tinham uma renda familiar mensal equivalente a um
salário mínimo (R$724,00). O tempo médio de escolaridade foi 2,9 anos, com 206
(29,2%) sujeitos com até três anos de tempo de escolaridade e 218 (30,8%)
analfabetos. Por causa da variabilidade nas datas da visita inicial (2005-2007) e da
segunda avaliação (2010-2012), o tempo de seguimento foi variável entre os
participantes (2,2 - 6,5 anos, média de 4,3 ± 0,8 anos).

4.2 Taxas de Incidência
De 9.191 corpos vertebrais (T4-L4) potencialmente legíveis, 79 (0,9%)
vértebras não foram adequadamente visíveis nas radiografias do estudo basal e 53
(0,6%) vértebras não estavam visíveis na segunda radiografia. Das 79 vértebras
ilegíveis nas primeiras radiografias, 66 (83,5%) estavam localizadas no segmento
T4-T6 e 5 (6,3%) no segmento L3-L4. Na segunda avaliação radiográfica, a
frequência de corpos vertebrais não visíveis também foi maior nos segmentos T4-T6
(42/53, 79,2%) e L3-L4 (7/53, 13,2%).
Setenta e sete (17,1%) mulheres e 34 (13,2%) homens apresentaram ao menos
uma nova fratura vertebral durante o seguimento. No total, 63 (11,2%) indivíduos
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apresentaram uma única fratura incidente durante o período do estudo, 32 tinham
duas fraturas, 10 tinham três, três tinham quatro e um sujeito apresentou cinco, seis
ou sete fraturas cada um. As taxas de fratura vertebral por sexo e idade são
apresentadas na Tabela 1 e Gráfico 1. As incidências brutas de fratura vertebral
foram 40,3/1000 pessoas/ano em mulheres e 30,6/1000 pessoas/ano em homens. As
taxas de incidência padronizadas para a população brasileira com 65 anos ou mais
foram 44,0/1000 pessoas/ano em mulheres e 32,6/1000 pessoas/ano em homens.
Em ambos os sexos, a incidência aumentou significativamente no grupo com
idade mais avançada (≥ 80 anos). A incidência foi maior em mulheres do que em
homens nos grupos entre 70-79 anos (33,1/1000 pessoas/ano e 22,4/1000
pessoas/ano, respectivamente) e 80 anos ou mais (97,5/1000 pessoas/ano e 57,9/1000
pessoas/ano), mas discretamente menor naqueles com 65-69 anos (35,3/1000
pessoas/ano em mulheres e 36,5/1000 pessoas/ano em homens) (Tabela 1 e Gráfico
1). A razão de risco entre os sexos (mulher: homem) foi 1,21, mas tal proporção
aumentou com a idade, embora sem significância estatística. Excluindo fraturas leves
(grau 1), 34 (7,6%) mulheres e 14 (5,4%) homens apresentaram nova fratura
vertebral moderada (grau 2) ou grave (grau 3). A incidência de fratura
moderada/grave foi 17,8/1000 pessoas/ano em mulheres e 12,6/1000 pessoas/ano em
homens. As taxas de incidência de fratura moderada/grave, padronizadas para a
população brasileira com 65 anos ou mais, foram 18,6/1000 pessoas/ano em
mulheres e 14,9/1000 pessoas/ano em homens.

130

275

44

449

70-79

≥ 80

Todos

Sujeitos
(n)

65-69

Idade
(anos)

1910

195

1178

538

Pessoas-ano
sob risco

77

19

39

19

Sujeitos
com fratura
(n)

40,3 [32,2-50,4]

97,5 [62,2-152,8]

33,1 [24,2-45,3]

35,3 [22,4-55,4]

Incidência
(/1000) [IC 95%]

258

25

143

90

Sujeitos
(n)

1113

104

625

384

Pessoas-ano
sob risco

34

6

14

14

Sujeitos
com fratura
(n)

Homens

30,6 [21,8-42,8]

57,9 [26,0-128,8]

22,4 [13,3-37,8]

36,5 [21,6-61,6]

Incidência
(/1000) [IC 95%]

1,21 [0,80-1,81]

0,97 [0,37-2,53]

1,38 [0,75-2,55]

1,08 [0,54-2,15]

Risco relativo
mulher: homem
[IC 95%]

Tabela 1 -

Mulheres

Tabela 1 - Incidência de fratura vertebral radiográfica por sexo e idade
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Incidência de fratura vertebral radiográfica por sexo e idade
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Gráfico 1 - Incidência de fratura vertebral radiográfica por sexo e idade

4.3 Preditores de Nova Fratura Vertebral
As variáveis da avaliação inicial (2005-2007) estratificadas por sexo e fratura
incidente são apresentadas nas Tabelas 2 e 3. A análise univariada demonstrou que
mulheres com nova fratura vertebral, quando comparadas àquelas sem fratura
incidente, eram mais velhas, frequentemente da raça branca, tinham menor altura,
peso e IMC e maior tempo de menopausa. Além disso, apresentavam maior
prevalência de fratura prévia, menor TGF, maiores valores de CTX (na análise
categórica por quartis) e menor DMO em coluna lombar, colo do fêmur e quadril
total.

Homens com nova fratura vertebral no seguimento apresentavam maior

ingestão de álcool, maior frequência de fratura prévia por osteoporose e maiores
valores de CTX (na análise por quartis).

Idade (anos)
Raça - n (%)
Branca
Não branca
Altura (cm)
Peso (kg)
IMC(kg/m2)
Tempo desde menopausa (anos)
Uso atual de estrogênio - n (%)
Tabagismo - n (%)
Atual
Passado
Nunca
Etilismo (≥3 unidades/dia) - n (%)
Quedas recorrentes (≥ 2 quedas no último ano) - n (%)
Escore de atividade física- n (%)
Baixo
Moderado
Alto

72,4 (4,2)
227 (80,2)
145 (87,3)
150,5 (5,9)
66,8 (13,3)
29,4 (5,3)
23,6 (6,8)
27 (81,8)
39 (81,2)
92 (83,6)
241 (82,8)
2 (100,0)
56 (76,7)
15 (71,4)
246 (81,7)
111 (87,4)

56 (19,8)
21 (12,7)
149,1 (6,5)
60,8 (12,7)
27,3 (5,2)
27,3 (6,9)
6 (18,2)
9 (18,8)
18 (16,4)
50 (17,2)
0
17 (23,3)
6 (28,6)
55 (18,3)
16 (12,6)

Sem nova
fratura
(n=372)

75,4 (6,3)

Com nova
fratura
(n=77)

> 0,999
0,128
0,139

0,060
< 0,001
0,001
< 0,001
0,870
0,935

< 0,001
0,053

Pa

3 (12,5)
20 (11,4)
11 (18,6)

3 (9,4)
20 (15,2)
11 (11,7)
4 (28,6)
2 (11,1)

23 (13,9)
11 (12,0)
163,2 (9,3)
69,9 (11,2)
26,2 (3,4)
NA
NA

73,3 (5,9)

Com nova
fratura
(n=34)

21 (87,5)
155 (88,6)
48 (81,4)

29 (90,6)
112 (84,8)
83 (88,3)
10 (71,4)
16 (88,9)

143 (86,1)
81 (88,0)
162,5 (7,2)
70,6 (12,4)
26,7 (4,2)
NA
NA

72,2 (4,4)

Sem nova
fratura
(n=224)

Homens

Características clínicas da avaliação inicial (2005-2007) de
indivíduos com e sem nova fratura vertebral
Continua

0,096
> 0,999
0,389

0,589

0,696
0,741
0,508

0,293
0,666

Pa

Tabela 2 -

Características basais

Mulheres

Tabela 2 - Características clínicas da avaliação inicial (2005-2007) de indivíduos com e sem nova fratura vertebral
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6 (12,8)
414,6 (281,0)
13 (14,4)
4 (15,4)
23 (23,5)
15 (23,1)
11 (25,6)
10 (25,0)
6 (28,6)
7 (25,9)

Com nova
fratura
(n=77)
41 (87,2)
470,6 (308,6)
77 (85,6)
22 (84,6)
75 (76,5)
50 (76,9)
32 (74,4)
30 (75,0)
15 (71,4)
20 (74,1)

Sem nova
fratura
(n=372)
0,302
0,142
0,446
> 0,999
0,060
0,170
0,123
0,168
0,229
0,162

Pa

2 (13,3)
343,9 (225,7)
3 (7,7)
1 (11,1)
10 (22,7)
6 (19,4)
5 (31,2)
0
0
0

Com nova
fratura
(n=34)

13 (86,7)
403,0 (319,5)
36 (92,3)
8 (88,9)
34 (77,3)
25 (80,6)
11 (68,8)
1 (100,0)
2 (10,0)
1 (100,0)

Sem nova
fratura
(n=224)

Homens
Pa

0,942
0,300
0,272
> 0,999
0,040
0,266
0,044
> 0,999
> 0,999
> 0,999

Variáveis categóricas foram expressas como n (%) e variáveis contínuas como média (1DP).
a
Valores de P: comparação de médias (teste t Student ou teste de Mann-Whitney) ou proporções (teste de qui-quadrado, teste de Fisher ou teste da razão de verossimilhanças).
b
Hipertiroidismo, hiperparatiroidismo primário, asma/doença pulmonar obstrutiva crônica, doença hepática crônica, hipertensão, doença cerebrovascular e infarto do miocárdio
c
Incluindo fraturas não vertebrais e vertebrais moderadas/graves
IMC = Índice de Massa Corporal; NA = não aplicável

História familiar de fratura - n (%)
Ingestão diária de lácteos (mg/dia)
Diabetes mellitus - n (%)
Outras comorbidadesb - n (%)
Qualquer fratura préviac - n (%)
Fratura vertebral prévia (moderada/grave) - n (%)
Fratura não vertebral prévia - n (%)
Uso atual de suplementos de cálcio - n (%)
Uso atual de suplementos de vitamina D - n (%)
Uso atual de bisfosfonato - n (%)

Características basais

Mulheres

Conclusão
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TFG (mL/min/1,73 m2)
PTH (pg/mL)
25OHD (categorias), n (%)
< 20 ng/mL
21 - 29 ng/mL
> 30 ng/mL
25OHD (ng/mL)
CTX (quartis) - n (%)
Q1-Q3
Q4k
CTX (ng/mL)
P1NP (quartis) - n (%)
Q1-Q3
Q4l
P1NP (ng/mL)

Características basais

61,3 (18,9)
40,0 (16,6)
224 (84,2)c
109 (80,1)c
38 (84,4)c
18,8 (9,0)
282 (84,4)f
86 (77,5)f
0,408 (0,238)
283 (84,2)i
87 (78,4)i
44,19 (29,59)

42 (15,8)b
27 (19,9)b
7 (15,6)b
19,4 (9,4)
52 (15,6)
25 (22,5)
0,447 (0,241)
53 (15,8)
24 (21,6)
46,55 (26,04)

Sem nova
fratura
(n=372)

50,7 (16,8)
43,2 (20,1)

Com nova
fratura
(n=77)

0,516

0,184
0,157

0,578
0,093

< 0,001
0,144
0,569

Pa

23 (12,0)
11 (17,5)
44,82 (24,32)

21 (11,1)g
13 (21,0)g
0,389 (0,180)

17 (13,9)d
2 (13,5)d
4 (9,3)d
20,5 (9,6)

57,0 (17,2)
39,0 (20,0)

Com nova
fratura
(n=34)

169 (88,0)j
52 (82,5)j
39,25 (21,55)

169 (88,9)h
49 (79,0)h
0,335 (0,203)

105 (86,1)e
77 (86,5)e
39 (90,7)e
22,4 (9,2)

60,5 (17,0)
36,2 (16,3)

Sem nova
fratura
(n=224)

Homens

Continua

0,169

0,149
0,267

0,300
0,047

0,300
0,400
0,729

Pa

Tabela 3 -

Mulheres

Tabela 3 - Variáveis laboratoriais e DMO da avaliação inicial (2005-2007) de indivíduos com e sem nova fratura vertebral
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Variáveis laboratoriais e DMO da avaliação inicial (2005-2007) de
indivíduos com e sem nova fratura vertebral

6 (14,3)
19 (12,4)
52 (20,5)
0,773 (0,158)
0,607 (0,114)
0,722 (0,120)

Com nova
fratura
(n=77)
36 (85,7)
134 (87,6)
202 (79,5)
0,834 (0,172)
0,666 (0,123)
0,804 (0,131)

Sem nova
fratura
(n=372)

0,004
< 0,001
< 0,001

0,099

Pa

5 (11,4)
22 (15,9)
7 (9,2)
0,993 (0,187)
0,731 (0,093)
0,912 (0,117)

Com nova
fratura
(n=34)

39 (88,6)
116 (84,1)
69 (90,8)
1,009 (0,188)
0,751 (0,136)
0,938 (0,140)

Sem nova
fratura
(n=224)

Homens

0,654
0,280
0,309

0,351

Pa

Variáveis categóricas foram expressas como n (%) e variáveis contínuas como média (1DP).
a
Valores de P: comparação de médias (teste t student ou teste de Mann-Whitney) ou proporções (teste de qui-quadrado, teste de Fisher ou teste da razão de verossimilhanças).
b
n=76; c n=371; d n=33; e n=221; fn=368; gn=34; hn=218; in=370; jn=221
k
>0,529 ng/mL em mulheres e >0,440 ng/mL em homens; l>55,49ng/mL em mulheres e >47,09 ng/mL em homens.
TFG = Taxa de Filtração Glomerular, PTH: paratormônio, 25OHD = 25 hidroxivitamina D, CTX = telopeptídeo C- terminal do colágeno tipo I, P1NP = propeptídeo Nterminal do colágeno tipo I, Q = quartil, DMO = Densidade Mineral Óssea.

DMO (classificação) - n (%)
Normal
Osteopenia
Osteoporose
DMO coluna lombar (g/cm2)
DMO colo do fêmur (g/cm2)
DMO quadril total (g/cm2)

Características basais

Mulheres

Conclusão
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Após ajuste para as demais variáveis significantes na análise univariada, a
regressão multivariada de Poisson nas mulheres resultou em três possíveis modelos
finais de preditores independentes de fratura vertebral: a) idade (RR 2,46, IC 95%
1,66-3,65, p < 0,001, para cada aumento de 10 anos), fratura prévia por osteoporose
(RR 1,65, IC 95% 1,00-2,71, p=0,049) e DMO da coluna lombar (RR 1,21, IC 95%
1,03-1,41, p = 0,017, para cada redução de 1 DP); b) idade (RR 2,25, IC 95% 1,523,34, p < 0,001) e DMO do colo do fêmur (RR 1,42, IC 95% 1,11-1,81, p = 0,006); e
c) idade (RR 2,11, IC 95% 1,41-3,15, p < 0,001) e DMO do quadril total (RR 1,56,
IC 95% 1,21-2,01, p = 0,001) (Gráfico 2).
Embora os RRs tenham atingido significância limítrofe, o maior quartil de
CTX (> 0,440 ng/mL) (RR 1,96, IC 95% 0,98-3,91, p = 0,057) e a presença de
fratura prévia (RR 2,10, IC 95% 1,00-4,39, p = 0,050) foram fatores de risco para
nova fratura vertebral em homens após ajustes para idade, IMC, TGF, DMO e
variáveis significantes na análise univariada (Gráfico 2).
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Gráfico 2 - Preditores independentes de nova fratura vertebral radiográfica
em mulheres e homens do estudo SPAH

*

para cada aumento de 10 anos
para cada redução de 1 desvio-padrão (DP)
‡
>0,440 ng/mL
†
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4.4 Análise de Não Participação
Em comparação com os participantes da segunda avaliação (2010-2012), as
mulheres que não participaram do estudo eram mais velhas (74,9 ± 6,6 versus 72,9 ± 4,8
anos, p < 0,001), tinham menor IMC (28,1 ± 5,4 versus 29,1 ± 5,3 kg/m2, p = 0,035),
menor escore de atividade física (22,2% versus 4,7%, p < 0,001), maior prevalência
de diabetes mellitus (29,0% versus 20,0%, p = 0,02), menor frequência de uso de
medicamentos antifratura (0,6 % versus 6,9%, p = 0,001), menor TFG (54,7 ± 19,0
versus 59,5 ± 19,0 mL/min/1,73 m2, p = 0,007), maior PTH (48,3 ± 34,8 versus
40,6 ± 17,3 pg/mL, p = 0,041) e menores níveis de 25OHD (16,9 ± 8,5 versus 18,9
± 9,1 ng/mL, p = 0,011). Para homens, a comparação revelou que os não
participantes eram mais velhos (73,6 ± 5,6 versus 72,3 ± 4,7 anos, p = 0,023),
geralmente de raça branca (76,1% versus 64,3%, p = 0,020), tinham maior frequência
de quedas recorrentes (15,5% versus 7,0%, p = 0,007), menor escore de atividade
física (19,7% versus 9,3%, p = 0,011), menores níveis de 25OHD (19,8 ± 10,1 versus
22,2 ± 9,3 ng/mL, p = 0,018), maiores valores de CTX (0,425 ± 0,261 versus 0,342 ±
0,201 ng/mL, p = 0,010) e menor DMO no quadril total (0,903 ± 0,166 versus 0,935
± 0,137 g/cm2, p = 0,043). No entanto, quando os óbitos foram excluídos, a maioria
dessas diferenças tornou-se não significante (Tabela 4).

Tabela 4 -

32 (29,4)
66 (60,6)
0
17 (15,6)
18 (16,5)
73 (67,0)
18 (16,5)
9 (8,3)
414,3 (274,5)
26 (23,9)
11 (10,1)

21 (4,7)
301 (67,0)
127 (28,3)
47 (10,5)
460,9 (304,5)
90 (20,0)
43 (9,6)

11 (10,0)

73,7 (5,9)
73 (67,0)
29,1 (5,1)

Não
(n=109)

110 (24,5)
291 (64,8)
2 (0,5)
73 (16,3)

48 (10,7)

Atual

Passado
Nunca
Etilismo (≥3 unidades/dia) - n (%)
Quedas recorrentes (≥2 quedas no último ano) - n (%)
Escore de atividade física- n (%)
Baixo
Moderado
Alto
História familiar de fratura - n (%)
Ingestão diária de lácteos (mg/dia)
Diabetes mellitus - n (%)
Fratura não vertebral prévia - n (%)

72,9 (4,8)
283 (63,0)
29,1 (5,3)

Sim
(n=449)

Mulheres

Idade (anos)
Raça branca - n (%)
IMC - kg/m2
Tabagismo - n (%)

Características basais

0,337
0,144
0,385
0,870

> 0,999
0,866
< 0,001

0,156
0,053
0,980
0,580

P

a

24 (9,3)
175 (67,8)
59 (22,9)
15 (5,8)
395,2 (309,1)
39 (15,1)
16 (6,2)

132 (51,2)
94 (36,4)
14 (5,4)
18 (7,0)

32 (12,4)

Não
(n=77)

10 (13,0)
56 (72,7)
11 (14,3)
7 (9,1)
417,4 (366,9)
9 (11,7)
6 (7,8)

38 (49,3)
25 (32,5)
6 (7,8)
8 (10,4)

14 (18,2)

71,8 (4,1)
60 (77,9)
26,3 (4,1)

Homens

72,3 (4,7)
166 (64,3)
26,6 (4,1)

Sim
(n=258)

Participação

Continua

0,587
0,600
0,437
0,621

0,620
0,326
0,213

0,401
0,010
0,584
0,420

Pa

Tabela 4 - Características de participantes e não participantes (excluindo óbitos) da fase longitudinal (2010-2012) do estudo SPAH
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Características de participantes e não participantes (excluindo
óbitos) da fase longitudinal (2010-2012) do estudo SPAH

44 (17,1)
138 (53,5)
76 (29,5)
1,006 (0,188)
0,749 (0,131)
0,935 (0,137)

74 (28,7)
1 (0,4)
60,0 (17,0)
36,6 (16,8)
22,2 (9,3)d

Sim
(n=258)

Não
(n=77)

18 (23,4)
24 (31,2)
35 (45,5)
1,012 (0,213)
0,762 (0,168)
0,934 (0,162)

23 (29,9)
0
59,6 (15,7)
40,1 (24,1)
20,2 (9,7)

Homens

0,830
0,528
0,987

0,350

0,840
> 0,999
0,759
0,471
0,110

Pa

Conclusão

Variáveis categóricas foram expressas como n (%) e variáveis contínuas como média (1DP).
a
Valores de P: comparação de médias (teste t Student ou teste de Mann-Whitney) ou proporções (teste de qui-quadrado, teste de Fisher ou teste da razão de
verossimilhanças).
b
Incluindo suplementos de cálcio e/ou vitamina D, bisfosfonatos ou estrogênio.
c
n = 447; dn=240.
IMC = Índice de Massa Corporal; TFG = Taxa de Filtração Glomerular; PTH = paratormônio; 25OHD = 25 hidroxivitamina D.

14 (12,8)
56 (51,4)
39 (35,8)
0,867 (0,198)
0,671 (0,125)
0,796 (0,138)

0,023
0,266
0,676

(9,4)
(34,1)
(56,6)
(0,171)
(0,123)
(0,133)

42
153
254
0,824
0,656
0,790

0,336
0,005
0,288
0,864
0,024

Normal
Osteopenia
Osteoporose
DMO coluna lombar (g/cm2)
DMO colo do fêmur (g/cm2)
DMO quadril total (g/cm2)

24 (22,0)
0
56,7 (17,4)
44,1 (33,2)
17,0 (7,4)

P

0,457

(26,5)
(6,9)
(19,0)
(17,3)
(9,1)c

Não
(n=109)

a

119
31
59,5
40,6
18,9

Sim
(n=449)

Mulheres

Fratura vertebral prévia (moderada/grave) - n (%)
Uso atual de medicação antifratura - (%)b
TFG (mL/min/1,73 m2)
PTH (pg/mL)
25OHD (ng/mL)
DMO (classificação) - n (%)

Características basais

Participação
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5 DISCUSSÃO
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Este é o primeiro estudo de base populacional que determinou a incidência de
fratura vertebral em coorte latino-americana. Entre os idosos brasileiros da
comunidade, seguidos por 4,3 anos, 21% das mulheres e 16% dos homens
apresentaram nova fratura vertebral radiográfica.
SPAH é um estudo coorte de base populacional que se diferencia pela
avaliação de uma população homogênea e bem caracterizada de idosos residentes na
comunidade, com características (idade, sexo, distribuição de classe social)
semelhantes às da população brasileira com mais de 65 anos de idade definidas pelo
censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)3. Na fase longitudinal, a
taxa de adesão ao estudo entre os indivíduos vivos foi elevada (81,2%). O diagnóstico
da fratura foi realizado através de radiografia de coluna, independente de sintomas: já
que apenas aproximadamente 30% das fraturas vertebrais são sintomáticas8, somente a
identificação radiográfica permite o reconhecimento da verdadeira frequência da
doença. Diferente de estudos epidemiológicos baseados em banco de dados ou
informações

de

prontuários

médicos8,31,

este

estudo

empregou

protocolos

rigorosamente consistentes para definir fratura incidente com base na comparação
entre a primeira e a segunda radiografias, reduzindo a possibilidade de falso-positivos.
Além disso, em comparação com dados epidemiológicos prévios32-34, neste estudo foi
investigado um conjunto mais amplo de potenciais fatores de risco para fraturas
vertebrais, abrangendo concomitantemente variáveis clínicas, laboratoriais e DMO.
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De acordo com a idade, a taxa de incidência de fraturas vertebrais em idosos
brasileiros foi 1,5-6 vezes maior do que a observada em países europeus, incluindo a
Escandinávia, onde a incidência parece ser maior do que no resto da Europa26. A
comparação entre os diferentes estudos, no entanto, é dificultada pela ausência de
consenso acerca do melhor critério radiográfico para o diagnóstico de fratura.
Diferentes metodologias utilizam distintos pontos de corte para definir fratura
incidente, o que afeta a sensibilidade e a especificidade dos critérios e cria
considerável discordância entre os dados de incidência35,36.
Porém as taxas de incidência anuais reportadas aqui foram muito semelhantes
às encontradas na população asiática37-39, em especial no Japão. A incidência anual
em mulheres japonesas entre 70-79 anos foi 40/1000 pessoas/ano e 84/1000
pessoas/ano em mulheres com mais de 80 anos. É importante ressaltar que o estudo
japonês utilizou o mesmo critério radiológico de fratura (SQ) aplicado no estudo
SPAH e ambos tiveram tempos de seguimento similares27.
Conforme previamente demonstrado, o método SQ teve uma excelente
concordância interobservador para o diagnóstico de deformidade vertebral na
população brasileira39. De fato, esta abordagem tem sido utilizada em vários estudos
recentes40-42 e recomendada para o diagnóstico de fratura vertebral pela Sociedade
Internacional de Densitometria Clínica43. Diferente do critério morfométrico, que
está sujeito a maiores variações intra e interobservador pela subjetividade inerente ao
método (colocação dos pontos de reparo nas bordas do corpo vertebral), a abordagem
SQ tem a vantagem de permitir a distinção entre fraturas e deformidades vertebrais
devido a outras causas, como osteoartrite e doença de Scheuermann44. A metodologia
SQ apresenta maior sensibilidade para o diagnóstico da fratura, o que pode ser
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explicado, em grande parte, pela presença de deformidades vertebrais menores que
não preenchem o critério morfométrico de definição de fratura, mas são classificadas
como fraturas leves pela metodologia SQ45. Reiterando a importância clínica da
utilização de um método com boa sensibilidade para a adequada identificação de
fraturas, uma recente meta-análise (que incluiu os grupos placebo de quatro ensaios
clínicos em osteoporose) mostrou que fraturas vertebrais leves estão associadas com
o aumento do risco de novas fraturas vertebrais46.
É possível que existam genuínas diferenças populacionais que contribuam
para as discrepâncias nas taxas de incidência de fratura vertebral entre a população
do estudo SPAH e outros grupos. Uma variabilidade significativa da incidência de
fraturas de quadril tem sido descrita mesmo em diferentes áreas geográficas dentro
do território brasileiro, com taxas superiores no sul em relação ao norte do país 47-49.
Essa diferença pode ser explicada pelo tamanho do território, a substancial
miscigenação étnica e hábitos de vida distintos do povo brasileiro de acordo com a
região do país. Apesar disso, a população da cidade de São Paulo (onde foi realizado
o estudo SPAH) é caracterizada por uma mistura de europeus (brancos portugueses e
italianos), brasileiros nativos, descendentes de japoneses e grande número de
emigrantes de outras áreas do país. São Paulo seria a cidade brasileira com uma
população que parece ser mais representativa da miscigenação étnica, que define o
povo brasileiro, do que outras localidades do país.
Em concordância com estudos prévios27,31, a proporção de mulheres com
nova fratura no estudo SPAH aumentou na faixa etária mais avançada. Essa
tendência também foi observada em homens. Além disso, a incidência absoluta de
fratura vertebral foi menor nos homens do que nas mulheres, exceto na faixa etária
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mais jovem (65-69 anos). No entanto a razão de risco mulher/homem não atingiu
diferença estatística significante em todas as faixas etárias. Em relação à menor
diferença de incidência entre os sexos nas faixas etárias mais jovens, achados
semelhantes foram observados na população do estudo Rotterdam50.
Recentemente, foram desenvolvidos algoritmos de risco absoluto de fratura
em 10 anos (FRAX®) com base em um perfil de fatores clínicos de risco, DMO e
mortalidade específica de cada país. Os modelos mais completos disponíveis são os
do Reino Unido, Suécia, Japão e EUA, desde que a epidemiologia dos principais
sítios de fraturas osteoporóticas já foi bem estabelecida nesses países 51. No entanto
os modelos do FRAX® para outros países (incluindo o Brasil) são baseados apenas
no risco de fratura de quadril, dada a escassez de dados epidemiológicos, e utilizam
a proporção de fratura vertebral/quadril da população sueca para derivar as funções
de risco para as outras fraturas osteoporóticas maiores, incluindo vertebrais 52.
Contudo a relação vertebral/quadril da Suécia foi obtida a partir de taxas de
incidência de fraturas vertebrais clínicas e, portanto, FRAX ® não leva em conta a
fratura vertebral radiográfica, que é a fratura osteoporótica mais comum7,8. Além
disso, a razão entre fratura vertebral e quadril varia significativamente entre os
países. Por exemplo, asiáticos têm uma razão entre fratura vertebral e de quadril
muito mais elevada (1,7 a 6,3 de acordo com a idade) do que brancos (0,5 a 1,4)37.
Em idosos brasileiros, também se observa uma razão vertebral/quadril mais elevada
(1,8-2,8) (dados não publicados), sugerindo que um modelo baseado na relação
entre fratura vertebral e de quadril da população sueca pode subestimar o risco de
fratura osteoporótica maior.
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No Brasil, estudos transversais têm reportado os fatores de risco para fratura
prevalente28,53. SPAH é o primeiro estudo brasileiro longitudinal, com amostra de
base populacional, que determinou os preditores de nova fratura vertebral
radiográfica. Em mulheres, idade e DMO foram os preditores de fratura vertebral
incidente. Fatores reprodutivos não foram associados ao aumento do risco de fratura
vertebral. Embora o tempo de menopausa fosse associado com nova fratura na
análise univariada, ele não permaneceu no modelo final de regressão após ajuste para
idade. Em consonância com esse dado, o status menopausal também não foi
associado com aumento do risco de fratura vertebral em mulheres brancas
americanas com mais de 65 anos33. Esses resultados podem ser explicados pela idade
avançada da população estudada, que se sobrepõe ao tempo de menopausa e torna-se
um fator de risco preponderante após os ajustes na análise multivariada. Além disso,
outros fatores como a função renal (TGF) foram associados com fratura na análise
univariada, mas não permaneceram significantes após ajuste para idade e DMO.
Em concordância com dados recentes34,41,54, fatores de risco para fratura
vertebral em homens foram menos bem caracterizados neste estudo. Tal achado pode
ser explicado devido ao fato de o estudo SPAH incluir somente indivíduos idosos
independentes e ativos, muitos dos quais ainda exercem atividades que requerem
esforço físico. Não podemos descartar, portanto, a possibilidade de que algumas
deformidades vertebrais incidentes em homens podem estar relacionadas a atividades
ocupacionais envolvendo trauma, particularmente em indivíduos com idade inferior a
70 anos, faixa etária em que houve incidência absoluta de fratura semelhante em
homens e mulheres. Esses achados estão de acordo com estudos anteriores24,28,55.
Alternativamente, o pequeno número de fraturas observado em homens reduz o
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poder estatístico do estudo em demonstrar maior magnitude de associação com
alguns fatores de risco na predição de fraturas. Além disso, embora o diagnóstico de
fratura no estudo SPAH tenha sido baseado na rigorosa comparação de radiografias
para reduzir a possibilidade de falso-positivos, algumas deformidades leves poderiam
representar alterações degenerativas, muitas vezes, difíceis de serem diferenciadas de
verdadeiras fraturas por fragilidade56, mesmo na análise radiográfica comparativa.
Apesar disso, nossos resultados sugerem que a frequência de fratura vertebral
osteoporótica em idosos brasileiros é elevada, uma vez que a incidência de fratura
moderada ou grave manteve-se alta mesmo após exclusão das deformidades grau 1.
O risco relativo de fratura vertebral para cada redução de um desvio padrão
na DMO do quadril foi maior do que na DMO de coluna, um padrão observado em
estudos anteriores23,28,32. Essa diferença pode refletir os efeitos do envelhecimento
sobre a coluna (calcificação aórtica ou osteoartrite), superestimando os valores de
DMO neste sítio57.
Independente da DMO, a remodelação óssea é apontada como preditora do
risco de fratura em homens e mulheres58-61, embora poucos estudos tenham sido
especificamente desenhados para investigar fraturas vertebrais57-59 e existam poucos
estudos em homens61. Nesta pesquisa, homens com maiores valores do marcador de
reabsorção óssea (CTX) tiveram risco aumentado de fratura vertebral independente
da idade, DMO, peso e escore de atividade física.
O estudo SPAH apresenta algumas limitações, incluindo o pequeno número
de fraturas incidentes, particularmente em homens, o que pode ter subestimado o
poder estatístico do estudo, como já mencionado. Um possível viés de seleção
também pode ter resultado da falta de alguns dados laboratoriais para alguns
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indivíduos. Além disso, durante o período do estudo, alguns indivíduos (< 10%)
estavam em uso de alguma medicação antifratura (incluindo compostos de vitamina
D e bisfosfonatos) prescrita após a avaliação inicial (2005-2007), o que poderia
influenciar no resultado da incidência de fratura. Entretanto isso parece pouco
provável, pois a maioria dos indivíduos teve baixa adesão ao tratamento (< 75%) e as
frequências de utilização de medicação foram semelhantes nos grupos com e sem
fratura incidente (dados não mostrados).
Uma das principais preocupações neste estudo foi a possibilidade de viés de
não participação que poderia alterar as estimativas de incidência. Os indivíduos que
não participaram na fase prospectiva (2010-2012) poderiam ter diferença no risco de
fratura em relação aos participantes do estudo, o que tem o potencial de superestimar
ou subestimar a verdadeira incidência da doença. A não participação foi relacionada
basicamente a óbitos após o estudo de prevalência (2005-2007) e mudanças de
endereço (fora do estado de SP). Entretanto essas diferenças não foram significantes
quando os óbitos foram excluídos da comparação. Tais resultados indicam que as
diferenças nos potenciais fatores de risco podem ser atribuídas a indivíduos que
morreram no seguimento. Assim, o maior impacto da não participação na incidência
seria provavelmente relacionado à mortalidade, ou seja, aqueles sob maior risco de
fratura teriam morrido e, portanto, não eram elegíveis para participar do estudo
longitudinal. De fato, idade e DMO do quadril foram os principais fatores na análise
multivariada que explicaram o aumento do risco de fratura vertebral na população
em estudo, e tais variáveis não foram significativamente diferentes entre
participantes e não participantes vivos. Considerando que há uma relação semelhante
entre fatores de risco (variáveis da avaliação inicial) e fratura subsequente entre
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participantes e não participantes, esses resultados suportam a ideia de que, apesar das
diferenças nos parâmetros da avaliação inicial, o eventual impacto da não
participação sobre a incidência deve ser pequeno, isto é, a incidência em não
participantes vivos seria provavelmente muito semelhante à dos incluídos no estudo.

6 CONCLUSÕES
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Este estudo longitudinal, de base populacional, definiu a incidência de fratura
vertebral, ajustada para sexo e idade, em população idosa brasileira. A incidência
parece ser elevada, sendo mais frequente em mulheres, e com aumento da incidência
com a idade. Foi confirmada a importância de alguns preditores de incidência em
curto prazo de fraturas vertebrais, notavelmente idade, DMO e marcadores da
remodelação óssea. Fatores de risco para fratura vertebral parecem ser diferentes de
acordo com sexo. Esses resultados suportam a ideia de que, em termos de política de
saúde pública, mais atenção deve ser dada aos esforços de prevenção de fraturas
vertebrais a fim de melhorar o manejo da população idosa.

7 ANEXOS
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Anexo A -

Aprovação do Comitê de Ética e do Departamento de Radiologia da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
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