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Osteoporose 
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 Doença óssea sistémica; 

 Caracterizada por uma 

densidade mineral óssea 

(BMD) diminuída e 

alterações da 

microarquitectura óssea. 

 Diminuição da resistência óssea; 

 Aumento da fragilidade óssea; 

 Aumento do risco de fraturas. 



Osteoporose 
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 Osso normal – equilíbrio 

entre formação e 

reabsorção óssea; 

 

 

 Osteoporose – desequilíbrio 

entre formação e 

reabsorção óssea. 



Osteoporose 
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 O que caracteriza as 

fraturas osteoporóticas é 

ocorrerem como resultado 

de uma pequena pancada 

ou queda, que em 

situações normais não 

provocaria fratura de um 

osso normal. 



Tipos de osteoporose 
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Osteoporose 
Primária 

• Pós-menopáusica 

• Associada ao 
envelhecimento 

Osteoporose 
Secundária 

• Induzidas por 
drogas 

• Congénita 

• Devido à dieta 

 



Fatores de risco da osteoporose 
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 Etnia branca ou asiática; 

 História de osteoporose na família; 

 Baixa estatura; 

 Menopausa precoce (< 45 anos); 

 Sexo feminino; 

 Tabagismo; 

 Alcoolismo; 

 Cafeína; 

 Sedentarismo/inatividade; 

 Peso reduzido; 

 Baixa ingestão de cálcio; 

 Má nutrição; 

 Glicocorticóides; 

 Anticoagulantes; 

 Antiepilépticos (fenobarbital, fenitoína, carbamazepina). 

 

 

 



Epidemiologia 
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 Envelhecimento da população; 

 A partir dos 50 anos, 10% terão osteoporose; 

 65 anos sobe para 20-25%; 

 75 anos sobe para 40%; 

 Mais de 50% dos pacientes com osteoporose terão uma 
fratura óssea; 

 Em Portugal estima-se que 700 a 800 mil pessoas sofrem 
de osteoporose; 

 Causa anualmente, em Portugal, 50 mil fraturas, das quais 
8500 do fémur proximal; 

 O peso económico das fraturas ligadas à osteoporose 
atinge 600 milhões de euros por ano, sendo o custo médio 
de cada doente internado com fratura da anca de 6038 
euros. 



Diagnóstico da osteoporose 
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 Absortiometria de raios X de dupla energia (DXA) 

 Tomografia computadorizada quantitativa (QCT)  

 

 

Diferentes 
critérios de 
diagnóstico 

da 
osteoporose 

BMD em 
diferentes 

locais 
anatómicos 

BMD 
recorrendo a 

diferentes 
técnicas de 
diagnóstico 



DXA 
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 Medição da atenuação, através do corpo do 

paciente, de um feixe de radiação gerado por 

uma fonte de raio X com 2 níveis de energia. 

 

2 níveis de 
energia 

Osso 
Tecidos 
moles 

 

Densidade bidimensional: g/cm2 



DXA – Critério de diagnóstico 

11 

T-score Diagnóstico 

 -1,0 BMD Normal 

-1,0 > T-score > -2,5 Osteopenia 

 -2,5 Osteoporose 

 -2,5 com historial de fraturas Osteoporose estabelecida 



T-score e Z-score 
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• Desvio da BMD do paciente em 
relação à média da BMD do 
grupo de controlo saudável, do 
mesmo sexo. 

T-score 

• Desvio da BMD do paciente em 
relação à média da BMD do 
grupo de referência com a 
mesma idade e sexo. 

Z-score 



QCT 
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• Aquisição inicial dos dados, 
através da medição dos 
coeficientes de atenuação linear, 
após passagem da radiação X 
pelo paciente. 

• Reconstrução Tomográfica: 
formação de uma imagem axial, 
recorrendo a um processo 
matemático complexo. 

 

1ª Etapa: Exame TC convencional 



QCT 
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2ª Etapa: Transformação HU em BMD 

Conhecimento da 
concentração do 

material de 
referência 

Medição da 
atenuação no 

scan 
tomográfico 

A medida de 
atenuação que 
ocorre no osso 

trabecular e 
cortical pode 

ser convertida 
em BMD 

 

Densidade tridimensional: g/cm3 



QCT – Software Osteo 
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 Vertebra da coluna lombar: L1, L2 e L3; 

 Definição das ROIs na referência e nas 

porções de osso trabecular e cortical; 

 Ajuste destas regiões; 

 Realização da avaliação Osteo. 

 



QCT – Critério de diagnóstico 
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BMD Diagnóstico 

> 120 mg/cm3 BMD Normal 

80 mg/cm3  BMD  120 mg/cm3 Osteopenia 

< 80 mg/cm3 Osteoporose 

< 50 mg/cm3 Risco de fratura muito elevado 



DXA vs QCT 
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DXA QCT 

BMD Bidimensional Tridimensional 

T-score   

Z-score   

Separação do osso 

trabecular e cortical 

x  

Local de medição Coluna lombar 

Fémur 

Coluna lombar 

Custo Intermédio Elevado 

Dose de radiação Baixa Elevada 

Portabilidade Limitada x 



Paciente 1 
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• Sexo feminino 

• Raça caucasiana 

• 77 anos de idade 

• Doença de Parkinson 

Situação clínica 

• Densitometrias: 2000 e 2011 

• Osteo TC: 2013 

Exames 

• Medicação osteoporose 

• Medicação Parkinson 

Tratamento 



Paciente 1 
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 Parkinson – alteração 

neurológica degenerativa 

caracterizada pela perda 

progressiva dos 

neurónios 

dopaminérgicos. 

 

Diminuição da 

produção de dopamina 



Sinais e 
sintomas 

Rigidez 

Bradicinesia 

Tremor 

Alterações 
posturais 

Fraqueza 
óssea 

Perda de 
equilíbrio 

Paciente 1 
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 Parkinson 



Paciente 1 
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 Parkinson - Tratamento 

• Restabelecer os níveis de dopamina no 
cérebro; 

• Receitados mal o paciente mostre 
diminuição da qualidade de vida. 

Medicação 

• Elevado risco; 

• 20% dos paciente obtém bons resultados. Cirurgia 

• Melhorar as forças musculares; 

• Melhorar a coordenação motora; 

• Melhorar o equilíbrio. 
Fisioterapia 



Paciente 1 
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 Parkinson vs Osteoporose 

Parkinson Osteoporose 

Risco 
elevado 

de 
fraturas 
ósseas 

Quedas devido ao 

desequilíbrio 

postural e 

comprometimento 

neurológico 

Massa óssea 

reduzida  

Aumento da 

morbilidade e 

mortalidade 
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 Parkinson vs osteoporose 

Mobilidade 
reduzida 

Parkinson 

Osteoporose BMD reduzida 
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 Resultados DXA 

Medicação 
osteoporose 

Aumento da 
BMD 
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 Resultados DXA 

2011 

T-score: -2.4 Osteopenia 

2000 

T-score: -2.7 Osteoporose 

Este valor reduzido de T-score 

revela um afastamento 

considerável em relação à 

média da BMD esperada para 

o grupo de controlo saudável. 



Paciente 1 
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 Resultados DXA 

2000 

Z-score: -0.9 

2011 

Z-score: 0 

Este valor de Z-score revela 

uma aproximação em relação 

ao comportamento típico da 

BMD para a população de 

referência, da mesma idade e 

sexo da paciente. 
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 Resultados QCT 

 

L1 

L2 L3 
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 Resultados QCT 

L1 L2 

L3 
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 Resultados QCT 

L1 L2 

L3 Total 



Paciente 1 
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 Resultados QCT 

Osteoporose 

BMD: 
69.5mg 

Ca-
HA/ml 

50mg Ca-
HA/ml<BMD< 

80mg Ca-
HA/ml 



Paciente 1 
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 Resultados QCT 

T-score: -2.4 

Osteopenia 

2011 
BMD: 69.5 
mg Ca-HA/ml 

Osteoporose 

2013 

Contradição 



Paciente 1 
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 Medicação 

Nome do 

medicamento   

 

Descrição 

  

 

Substância 

Ativa   

 

Observações   

 

TEGRETOL CR 

400mg   

 

Antiepilético/ 

anticonvulsivo, 

neurotrópico e 

agente 

psicotrópico 

  

 

Carbamazepina 
 

Permite a 

diminuição de 

tremores e 

deficiência na 

deambulação.   

 

… … … … 

Afeta negativamente 

a osteoporose 
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 Recentemente… 

 

 a paciente teve uma queda. Esta queda, fruto do 
desequilíbrio postural e comprometimento 
neurológico dos pacientes com Parkinson, 
originou uma microfratura na região do quadril, 
como consequência da reduzida massa óssea, 
resultado da osteoporose. Por outro lado, estes 
valores reduzidos da densidade mineral óssea 
são também fruto da mobilidade reduzida 
imposta pela doença de Parkinson.  



Paciente 1 
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 TAC lombossagrada 

Vista 

Sagital 

Vista 

Coronal 

Reconstrução 

MPR 

Hérnia 

discal em 

L4-L5 
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 TAC lombossagrada 

Vista 

Sagital 

Vista 

Coronal 

Reconstrução 

SSD 

Vista Sagital 

interior 
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 Conclusões 

 A técnica QCT recorre exclusivamente à densidade 
do tecido trabecular (tecido primariamente afetado 
pela osteoporose) – técnica mais exata; 

 QCT diagnosticou osteoporose – deve continuar a 
medicação para a osteoporose; 

 Os pacientes com osteoporose e doença de 
Parkinson são mais suscetíveis a quedas e a fraturas 
ósseas; 

 Substituição do medicamento TEGRETOL CR 400mg 
uma vez que a sua substância ativa aumenta o risco 
de osteoporose; 



Paciente 1 

37 

 Conclusões 

 Hérnia discal em L4-L5 requer repouso, no 

entanto a fisioterapia e a reeducação através de 

exercícios corporais são uma boa opção para 

restabelecer a estabilidade da coluna vertebral; 

 Para além disso, o movimento e a atividade física 

acarreta benefícios ao nível do tratamento da 

osteoporose (a inatividade é um dos fatores de 

risco da osteoporose) e Parkinson (melhorar a 

força muscular, coordenação motora e equilíbrio).   



Paciente 2 
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• Sexo masculino 

• Raça caucasiana 

• 56 anos de idade 

• Princípio de Doença de Alzheimer 

• Tabagismo 

• Alcoolismo 

• Tensão arterial alta 

• Diabetes Mellitus tipo II 

Situação clínica 

• Osteo TC: 2008, 2012 e 2013 

Exames 

• Medicação osteoporose (interrompida devido aos efeitos 
secundários) 

Tratamento 
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 Alzheimer– é uma doença 

neurodegenerativa, de causa desconhecida, 

em que o aparecimento de emaranhados 

neurofibrilares e placas senis provoca a 

morte dos neurónios e impossibilitam a 

comunicação entre as células nervosas, o 

que provoca alterações ao nível do 

funcionamento global da pessoa. 
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 Alzheimer 

Sinais e 
sintomas 

Desorientação 
espacial e 
temporal 

Confusão 

Problemas de 
raciocínio 

Perda de 
memória 

Alteração do 
comportamento 
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 Alzheimer 

Fatores 
de risco 

Tensão 
arterial 

alta 

Obesidade 

Diabetes 

Idade 

Colesterol 
elevado 

Baixos níveis de 
estimulo 

intelectual e social 
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 Alzheimer vs Osteoporose 

Vitamina D 

Osteoporose 

Absorção do cálcio, formação 
de ossos fortes e resistentes 

a fraturas 

Alzheimer 

Manutenção da função 
cerebral, reduzindo o risco de 

demência 
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 Alzheimer vs Osteoporose 

Défice 
Vitamina D 

Alzheimer Osteoporose 
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 Resultados QCT 
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 Resultados QCT 

Redução ligeira da BMD 

atenuada pela medicação 

Redução acentuada  

da BMD devido à 

interrupção da 

medicação    

Diminuição maior 

da BMD em apenas 

1 ano (no último) 

do que nos 4 

primeiros anos 
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 Resultados QCT 

Osteoporose 

BMD: 
68.2mg 

Ca-
HA/ml 

50mg Ca-
HA/ml<BMD< 

80mg Ca-
HA/ml 
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 Resultados QCT 

BMD: 68.2mg Ca-HA/ml 

Tabagismo Alcoolismo 
Interrupção 

da 
medicação 
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 Resultados 

Doença de 
Alzheimer 

Tensão 
arterial alta 

Diabetes 
Mellitus 

Osteoporose 
avançada 

Perda de 
memória 

Desorientação 
espacial e 
temporal 

Problemas 
de 

raciocínio 
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 TAC lombossagrada 

R
e
c
o
n
s
tr

u
ç
ã
o
 

M
P

R
 

Vista 

Sagital 

R
e
c
o
n
s
tru

ç
ã
o
 

S
S

D
 

Osteófitos 

ou  

“Bicos de 

papagaio” 

Deformação 

bicôncava  
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Conclusões 

 O valor da BMD do osso trabecular atingiu em 2013 o 

valor de 68,2 mg Ca-HA/ml, verificando-se assim uma 

permanência no estado de osteoporose; 

 Analisando a evolução da BMD do osso trabecular 

verifica-se que a BMD trabecular diminuiu mais em 

apenas um ano (no último) do que nos quatro 

primeiro anos (redução atenuada pela medicação 

utilizada no tratamento da osteoporose), permitindo 

assim aferir acerca dos benefícios da medicação 

utilizada no tratamento da osteoporose; 
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Conclusões 

 Face aos valores reduzidos da BMD trabecular o paciente 
deverá retomar a medicação para o tratamento da 
osteoporose e adotar um estilo de vida mais saudável, 
assente na prevenção e na tentativa de reduzir o consumo 
de tabaco e álcool, por forma a atenuar a tendência de 
agravamento do estado osteoporótico; 

 O estado osteoporótico avançado, associado com a 
tensão arterial alta e a diabetes Mellitus (fatores de risco 
da doença de Alzheimer), antevê o desenvolvimento da 
doença de Alzheimer por parte do paciente, já manifestada 
sob a forma de alguns sintomas, tais como perda de 
memória, desorientação espacial e temporal, confusão e 
problemas de raciocínio e pensamento; 
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Conclusões 

 Por fim, através da TAC lombossagrada realizada 

em 2013 é possível verificar a existência de 

osteófitos e de deformação bicôncava em L3, 

para além de uma acentuada lordose lombar. 

Como tal, recomenda-se que o paciente adote 

posturas corporais corretas para evitar o 

desenvolvimento de osteófitos e de uma lordose 

lombar mais acentuada.  



Questões? 
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Obrigado pela 

atenção!!! 


