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A CONTRIBUIÇÃO DA DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA DIAGNOSTICAR 

OSTEOPOROSE EM JOVENS 

 

1. RESUMO 

 Introdução: A Osteoporose é caracterizada pela destruição da estrutura do 

tecido ósseo e diminuição da massa óssea, tornando os ossos frágeis e 

aumentando, assim, o risco de fraturas. Esta patologia ocorre em vários países, com                                                                                                                                                             

maior incidência em regiões não-tropicais. A osteoporose pode ser classificada em 

primária e secundária e sua etiologia é multifatorial. Sabe-se que até mesmo uma 

criança pode apresentar fatores que ocasionem menor pico de formação óssea em 

seu crescimento e assim desenvolver o quadro de osteoporose. Para a realização 

de um diagnóstico precoce e possível tratamento, é necessário mensurar a massa 

óssea em crianças, e assim avaliar possíveis fatores e doenças que poderiam 

comprometer o ganho da massa óssea e resultar em osteoporose. Desse modo, o 

diagnóstico baseado na densitometria óssea aplicada em jovens pode prestar-se 

como importante ferramenta na detecção precoce da perda óssea. Objetivo: O 

objetivo deste trabalho foi avaliar o principal método para o diagnóstico da 

osteoporose em jovens. Metodologia: Para a realização deste trabalho, a pesquisa 

foi realizada por meio de artigos científicos relacionados à osteoporose na base de 

dados LILACS e SCIELO. Conclusão: Concluímos que a densitometria óssea é 

considerada o padrão-ouro no diagnóstico da osteoporose em jovens, pois não é 

invasiva e permite o diagnóstico precoce e, assim, acompanhamento desta 

enfermidade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a osteoporose é uma 

doença metabólica sistêmica, caracterizada pela diminuição da perda de massa 

óssea e destruição da estrutura do tecido ósseo, tendo como consequência o 

aumento da fragilidade dos ossos e do risco de fraturas. A osteoporose em crianças 

pode ser classificada em dois grupos: primária e secundária. A osteoporose primária 

ou osteogênese imperfecta é uma doença genética que compromete o tecido 

conjuntivo. A osteoporose secundária ocorre como consequência de doenças 
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crônicas, como por exemplo, baixo índice de massa corporal. (CAMPOS et al., 

2003). 

A osteoporose é um problema de saúde pública em várias partes do mundo, 

pois atinge cada vez mais indivíduos jovens, não sendo caracterizada como 

patologia de adultos e idosos. Na infância, ocorrem os dois maiores picos de 

formação óssea. O primeiro ocorre por volta do primeiro e segundo ano de vida. Já o 

segundo pico ocorre na adolescência, por volta de 11 a 14 anos em meninas e 13 a 

17 anos em meninos. Com o aumento da expectativa de vida, estima-se que nos 

próximos 50 anos a incidência de fraturas relacionadas à osteoporose irá aumentar 

(CAMPOS et al., 2003). 

Os fatores de risco das fraturas causadas pela osteoporose são avaliados em 

conjunto de acordo com o resultado da densitometria. Apesar das controvérsias 

quanto à relação entre a ocorrência de fraturas e os resultados da densitometria, 

este é o melhor método que existe atualmente para o diagnóstico de osteoporose.  

(PIPPA et al., 2007).  

 

3.  OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico e avaliar a 

contribuição do método de densitometria óssea no diagnóstico da osteoporose em 

jovens. 

 

4.  METODOLOGIA  

A pesquisa para este trabalho foi realizada por meio de levantamento 

bibliográfico de artigos científicos publicados entre os anos de 2003 a 2012, 

disponíveis nos bancos de dados LILACS (Centro Latino Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde) e SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), 

utilizando as palavras chaves: osteoporose; jovens; massa óssea; densitometria 

óssea; fraturas; DEXA. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
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O comitê da Organização Mundial de Saúde (OMS) sugeriu, em 1994, as 

seguintes definições acerca da osteoporose: Normal, Baixa Massa Óssea 

(Osteopenia), Osteoporose e Osteoporose estabelecida. Estas definições 

possibilitam um diagnóstico mais adequado e tratamento da patologia de modo a 

evitar fraturas, já que o tratamento consegue ser mais assertivo em um nível precoce 

da doença. (GUARNIERO; OLIVEIRA, 2004). 

A osteoporose é um distúrbio osteometabólico que se caracteriza pela 

redução da densidade mineral óssea, pela deteriorização da estrutura óssea e pelo 

aumento da fragilidade e risco de fratura dos ossos. Para que a remodelação óssea 

ocorra, é preciso que os osteoclastos e osteoblastos interajam de forma conjunta 

para que a manutenção óssea seja realizada de maneira correta, garantindo, assim, 

o equilíbrio e evitando a osteopenia ou a massa óssea elevada (RIERA; TREVISANI; 

RIBEIRO, 2003). 

O tecido ósseo é formado basicamente por osteoclastos, osteoblastos, 

minerais e matriz orgânica. Enquanto os osteoblastos sintetizam e mineralizam a 

matriz protéica, os osteoclastos realizam a reabsorção óssea, mantendo a 

remodelação do tecido ósseo em equilíbrio. Durante a infância, a remodelação 

óssea é intensa, fazendo com que a taxa de formação de tecido ósseo seja maior 

que a taxa de reabsorção. Os fatores hereditários são responsáveis por 80% do pico 

final de massa óssea que um indivíduo armazena ao longo da vida. Dentre esses 

fatores estão ancestralidade, sexo, hormônios de crescimento, estrógeno e 

testosterona. Os fatores extrínsecos por sua vez estão associados aos hábitos de 

vida do indivíduo, presença de doenças crônicas, uso de medicamentos etc. Tanto 

os fatores intrínsecos quanto os fatores extrínsecos interferem na formação óssea  

(CAMPOS et al., 2003). 

A osteoporose diminui a qualidade de vida do indivíduo e o aumenta o risco 

da mortalidade associado a doenças infecciosas e cardiovasculares, gerando ônus 

na saúde pública. A partir da meia idade, a perda de massa óssea é inevitável, 

tornando os indivíduos mais propensos a desenvolverem a osteoporose (CASTRO; 

EIS; NETO, 2008). 

Em crianças, a osteoporose apresenta maior predisposição para caucasianos 

e além de fatores como sexo, deficiência nutricional (vitaminas, calorias, cálcio) 
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menarca tardia, consumo de álcool, tabagismo, índice da massa corporal baixa, e 

ausência de atividade física, também poderão interferir, ocasionado um menor pico 

de massa óssea e levando à consequências futuras (CAMPOS et al., 2003).  

A osteoporose em crianças pode ser classificada em dois grupos: primária e 

secundária. A osteoporose primária ou osteogênese imperfecta é uma doença 

genética que compromete o tecido conjuntivo, tornando os ossos frágeis e 

suscetíveis a fraturas. Dependendo do local onde ocorre a mutação do gene, pode 

ter caráter autossômico dominante ou recessivo. Essa mutação afeta as cadeias do 

colágeno I, II, III e IV. As alterações nos diferentes tipos de colágenos podem 

apresentar variações de gravidade da osteoporose e os sinais clínicos variam com 

os diferentes tipos de doenças. Os sinais mais observados são alterações dentárias, 

fragilidade nos ossos, pele extremamente fina e com dificuldade de cicatrização e 

articulações hiperimovéis. A osteoporose juvenil idiopática é uma doença rara que 

acomete jovens, principalmente do sexo masculino, com idades entre oito e catorze 

anos. A osteoporose secundária ocorre como consequência de doenças crônicas, 

como Doença de Cronh e Lúpus Eritematoso, pois estimulam a produção de 

osteoclastos e assim, diminuem a produção de osteoblastos. Este fenômeno 

promove um aumento na reabsorção óssea, causando um desequilíbrio na 

remodelação deste tecido. A causa para o desenvolvimento da osteoporose 

secundária é multifatorial, varia de indivíduo para possui variabilidade individual e 

provoca alteração na força muscular, resultando em mobilidade reduzida, tendo 

como consequência paralisia cerebral, lesões vertebro-medular e distrofia muscular.  

(CAMACHO et al., 2009). 

A remodelação do osso é um processo contínuo tanto para um osso que é 

considerado senil quanto para um osso jovem, porém danificado. A formação de 

novos ossos é realizada para suprir a falta ocasionada pelo desgaste e para manter 

a homeostasia do cálcio no organismo. Embora não seja possível determinar a força 

de um osso com precisão, medindo a densidade mineral por meio da densitometria 

óssea, é possível avaliar de forma quantitativa o volume de massa óssea, 

possibilitando a determinação do atual volume de densidade do osso independente 

de seu tamanho. (MARTIN; CORREA, 2010). 
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Além de aumentar a ocorrência de fraturas, a osteoporose também aumenta  

formações ósseas diferentes, que vão desde fraturas sem manifestação clínica 

(fraturas morfonétricas) e fraturas incompletas até fraturas cominutivas que 

impossibilitam a remontagem adequada da estrutura anatômica. Algumas fraturas 

não apresentam sinais específicos, mas que podem deixar sequelas físicas 

permanentes ou levar o paciente a óbito. Os fatores de risco das fraturas causadas 

pela osteoporose são avaliados em conjunto com o resultado da densitometria. 

Entretanto, não existe relação segura entre a ocorrência de fraturas e o resultado da 

densitometria, pois esta técnica mede a massa óssea calcificada, mas não verifica 

sua qualidade. Apesar das controvérsias quanto à relação entre a ocorrência de 

fraturas e os resultados da densitometria, este é o melhor método na atualidade para 

diagnóstico (SOUZA, 2010). 

Para o diagnóstico da osteoporose, devem-se utilizar técnicas não invasivas 

que possam avaliar as estruturas ósseas. Nesse sentido, a técnica mais utilizada é a 

densitometria, que avalia a densidade da massa óssea por meio da absormetria de 

dupla energia de raios X (DEXA). É um método sensível e preciso para mensurar a 

perda da massa mineral óssea e emite menor dose de radiação para o paciente. Em 

1994, a Organização Mundial da Saúde (OMS), definiu que o diagnóstico da 

osteoporose deve basear-se em mensurações da densidade mineral óssea por 

DEXA no quadril, coluna ou braço inferior.  (CANALI et al., 2011).     

Medir a composição corpórea é fundamental para o controle e diagnóstico de 

várias patologias. A técnica mais utilizada para a avaliação da densidade mineral 

óssea é a absormetria por raios X de dupla energia, cuja técnica separa o osso da 

massa gorda e da massa magra (PIPPA; SILVA; ZERBIN, 2007).                                                                                                                         

Como citado anteriormente, a densitometria óssea é considerada como 

padrão-ouro na detecção de osteoporose, pois não é invasiva e permite o 

diagnóstico e acompanhamento desta patologia. O exame avalia o conteúdo mineral 

ou a densidade mineral óssea, que é a quantidade de mineral dividido pela área 

óssea estudada. Alguns estudos compararam resultados de radiografias simples e 

densitometria óssea e concluíram que a taxa de detecção da osteoporose por meio 

da densitometria óssea é bem elevada se comparada com a radiografia 
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convencional, que detecta perda óssea apenas quando esta quantidade atinge 

níveis de 30 a 50%. (JERONYMO; GARIBA, 2012). 

Os resultados da densitometria são expressos em valores absolutos ou 

gramas por cm² de densidade mineral óssea, valores relativos ou desvio-padrão e 

porcentagem. Os valores relativos são expressos por índices T e Z. O índice T é a 

perda de massa óssea em relação à média da densidade mineral óssea de adultos 

jovens no pico de massa do mesmo sexo, raça e peso corporal. O índice Z é a perda 

de massa óssea em relação à média da densidade mineral óssea de controles 

normais da mesma idade, sexo, raça e peso corporal. Quanto à especificidade do 

diagnóstico, por meio da densitometria, não é possível distinguir perda de massa 

óssea da osteoporose da perda de massa óssea da osteomalácia, outra patologia 

óssea, podendo levar a resultados falso-positivos (MEIRELLES, 1999) 

 

6. RESULTADOS 

Após revisão da literatura de 10 artigos publicados entre os anos de 2003 e 

2012 nos dados da base dados LILACS (Centro Latino Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde) e SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), 

observamos que a densitometria por absormetria por raios X de dupla energia é 

considerada como método padrão-ouro no diagnóstico da osteoporose em jovens. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A densitometria por absormetria por raios X de dupla energia é o método mais 

eficiente para o diagnóstico da osteoporose em jovens. Esta técnica permite que 

esta enfermidade seja diagnosticada precocemente e avalia o risco de fraturas, pois 

detecta a perda óssea de forma mais sensível que as radiografias convencionais, 

permitindo assim o acompanhamento e, se cabível, o tratamento adequado desta 

patologia em jovens. 
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