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RESUMO
Alvarenga JC. Curvas de referência dos parâmetros ósseos obtidos por
tomografia computadorizada quantitativa periférica de alta resolução (HRpQCT) em homens saudáveis [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2019.
INTRODUÇÃO: O surgimento da tomografia computadorizada quantitativa
periférica de alta resolução (HR-pQCT) tornou possível medir a densidade
mineral óssea (DMO) volumétrica e a microarquitetura óssea tridimensional in
vivo, bem como avaliar a resistência óssea através da análise de elemento
finito (FE). Como não há na literatura um banco de dados para a população
masculina brasileira, o objetivo principal deste estudo transversal é estabelecer
valores de referência para os parâmetros ósseos obtidos por HR-pQCT em
homens, categorizados por décadas e ajustados por peso e altura, na região
distal do rádio e da tíbia. Como objetivo secundário, correlacionar o parâmetro
de resistência óssea - rigidez do tecido ósseo (S), com os demais parâmetros
medidos por HR-pQCT, e com parâmetros obtidos por absorciometria de raiosX de dupla energia (DXA), incluindo escore de osso trabecular (TBS).
MÉTODOS: Homens brasileiros saudáveis (n = 340) entre as idades de 20 e 92
anos foram incluídos neste estudo. O antebraço não dominante e a perna
esquerda foram imobilizados, e foram realizados métodos de segmentação
padrão e avançado para as análises da região distal do rádio e da tíbia por HRpQCT. A partir das imagens HR-pQCT, a DMO volumétrica e microestrutura do
osso trabecular e cortical foram avaliadas, e a resistência óssea foi estimada
usando análise de FE. Também foi realizada medição da coluna lombar e
fêmur por DXA para obtenção dos valores de DMO e TBS. Os dados foram
descritos em mediana e quartis (IQR). Modelos de regressão linear múltipla em
função da idade, peso e altura foram desenvolvidos e ilustrados por diagramas
de dispersão com intervalos de 95% de normalidade. Foram calculadas as
correlações de Pearson entre alguns parâmetros de interesse.
RESULTADOS: Tanto na região distal do rádio como na tíbia, os parâmetros
de DMO volumétrica, estrutura e de resistência óssea apresentaram relação
estatisticamente significativa com a idade (p < 0,05). As correlações entre S

com os demais parâmetros de DMO volumétrica e microarquitetura, bem como
com DMO areal e TBS, foram mais fortes na região da tíbia, exceto com
espessura trabecular, que foi melhor na região do rádio. As correlações entre
TBS com os parâmetros de densidade (trabecular e cortical), número e
espessura trabecular, e espessura cortical nas regiões periféricas, foram
significativas (p < 0,05), exceto com espessura cortical na tíbia. Quando o TBS
foi avaliado de acordo com a categoria de risco, e correlacionado com a rigidez
do tecido na região distal do rádio e da tíbia, e com DMO da coluna lombar,
apenas o grupo de baixo risco (TBS ³ 1.310) apresentou correlações
significativas (p < 0,05).
CONCLUSÕES: Este trabalho estabeleceu valores de referência para os
parâmetros ósseos obtidos por HR-pQCT, com base em uma população
saudável miscigenada do sexo masculino. As correlações entre os parâmetros
ajudam a compreender o papel de cada variável em relação ao risco de fratura.
Pesquisadores e clínicos poderão utilizar esses dados como uma ferramenta
adicional para avaliar a saúde óssea e alterações na qualidade óssea.
Descritores: Tomografia computadorizada por raios X/métodos; Osso cortical;
Osso esponjoso; Saúde do homem; Valores de referência; Grupos etários;
Densidade óssea; Porosidade; Resistência à tração; Osteoporose.

ABSTRACT
Alvarenga JC. Reference curves of bone parameters obtained by high
resolution peripheral quantitative computed tomography (HR-pQCT) in healthy
men [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”;
2019.
INTRODUCTION: The availability of high resolution peripheral quantitative
computed tomography (HR-pQCT) has made it possible to measure volumetric
bone mineral density (BMD) and three-dimensional bone microarchitecture in
vivo, as well as to evaluate bone strength through finite element (FE) analysis.
As there is no database for Brazilian male population, the main objective of this
cross-sectional study was to establish reference values for the bone parameters
obtained by HR-pQCT in men, categorized for decades and adjusted for weight
and height, of the distal radius and tibia. As a secondary objective, to correlate
the bone strength parameter - stiffness (S) and other parameters measured by
HR-pQCT and parameters obtained by dual-energy X-ray absorptiometry
(DXA), including trabecular bone score (TBS).
METHODS: Healthy Brazilian men (n = 340) including ages of 20 to 92 years
were included in this study. The non-dominant forearm and left leg were
immobilized, and standard and advanced segmentation methods were
performed for the distal radius and tibia analyzes by HR-pQCT. From HR-pQCT
images, volumetric BMD and bone microstructure of trabecular and cortical
were evaluated, and bone strength was estimated using FE analysis.
Measurements of the lumbar spine and femur by DXA were also performed to
obtain BMD and TBS values. The data were described as median and quartiles
(IQR). Multiple linear regression models according to age, weight and height
were developed and illustrated by dispersion diagrams with 95% normality
intervals. Pearson correlations were calculated between some parameters of
interest.
RESULTS: Parameters of volumetric BMD, structure and bone strength, at
distal radius and tibia, showed a significant association with age (p <0.05). The
correlations between S with the other parameters of volumetric BMD and

microarchitecture, as well as with areal BMD and TBS, were stronger in the tibia
except for trabecular thickness, which was better in the distal radius. The
correlations between TBS and density parameters (trabecular and cortical),
number and trabecular thickness, and cortical thickness in the peripheral sites
were significant (p <0.05), except with cortical thickness in the tibia. When TBS
was evaluated according to risk category, and correlated with S in the distal
radius and tibia, and lumbar spine BMD, only the low risk group (TBS ³ 1.310)
had significant correlations (p < 0.05). CONCLUSION: This work developed
reference values for the bone parameters obtained by HR-pQCT, based on a
healthy population for males. Correlations between the parameters support to
understand the role of each variable and the relationship with fracture risk.
Researchers and clinicians can use these data as an additional tool to assess
male bone health and changes in bone quality.
Descriptors: X-ray/methods computed tomography; Cortical bone; Cancellous
bone; Men's health; Reference values; Age groups; Bone density; Porosity;
Tensile strength; Osteoporosis.

1. INTRODUÇÃO

Introdução

Osteoporose (OP) e fraturas são complicações importantes e causas de
morbimortalidade durante o envelhecimento, não só em mulheres, mas
também no sexo masculino. O risco de sofrer uma fratura osteoporótica
durante a vida em homens caucasianos é de 13% e é maior do que o risco de
desenvolver câncer de próstata (Kepley et al., 2016). Fraturas de quadril, o tipo
mais devastador de fratura, podem ocorrer em aproximadamente um terço dos
homens e, um ano após a fratura, a mortalidade neste sexo é quase o dobro do
que nas mulheres. Ao longo das próximas décadas, estima-se que a
prevalência de osteoporose irá aumentar exponencialmente (Rizzoli et al.,
2012). Assim, a responsabilidade da saúde pública na prevenção de fraturas
nos homens é substancial e de interesse considerável (Kepley et al., 2016).
As fraturas por fragilidade óssea ocorrem tipicamente no quadril, coluna
e punho, embora possam atingir qualquer osso do esqueleto (Sornay-Rendu et
al., 2009). O risco de fratura é influenciado por diferenças na morfologia, tais
como tamanho e forma do osso; número, espessura e conectividade de
trabéculas; espessura e porosidade cortical (Patsch et al., 2011).
A medição da densidade mineral óssea (DMO) desses locais por
absorciometria de raios-X de dupla energia (DXA) é atualmente o método mais
validado para o diagnóstico clínico e avaliação do risco de fratura. No entanto,
este risco é maior que o predito pelas variações da densidade mineral óssea
(Kaji et al., 2006; van Staa et al., 2002). Além disso, a DXA não faz distinção
entre os compartimentos cortical e trabecular. O escore de osso trabecular
(TBS) é um índice estrutural em escala de cinzas da microarquitetura óssea
derivada de imagens da coluna lombar por DXA, e é um preditor independente
da DMO para o risco de fratura (McCloskey et al., 2016). É um importante
2
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determinante da resistência óssea independente da DMO areal e uma
microarquitetura anormal pode contribuir para a fragilidade óssea e a
susceptibilidade à fratura (Stein et al., 2014).
A avaliação tridimensional (3D) da estrutura óssea foi introduzida por
Feldkamp et al. em 1989 (Feldkamp et al., 1989). Posteriormente, foi
introduzido o uso da tomografia computadorizada quantitativa periférica de alta
resolução (HR-pQCT), na qual essa tecnologia se tornou o padrão-ouro para
avaliar a arquitetura do osso trabecular.
Essa ferramenta permite a avaliação in vivo da densidade volumétrica e
da microarquitetura do osso trabecular e cortical (Macneil JA & Boyd SK, 2007)
nas regiões distais do rádio e da tíbia, podendo predizer melhor o risco de
fraturas na OP. Os parâmetros obtidos pela HR-pQCT incluem: número de
trabéculas, separação de trabéculas, espessura trabecular, relação de volume
ósseo por volume total, porosidade cortical, espessura cortical, entre outros. A
obtenção tridimensional desses parâmetros ajuda a avaliar a macro e a
microestruturas ósseas (Taylor et al., 1997), assim como as propriedades
biomecânicas, que também não são avaliadas por DXA e nem pela
histomorfometria óssea (esta última devido a uma quantidade limitada de
tecido). Ressalta-se ainda que o exame de histomorfometria é invasivo,
envolve um processo de preparação do material bastante trabalhoso (Cohen et
al., 2010), demorado (aproximadamente 1 mês) e operador dependente,
contrastando com a rapidez e precisão da HR-pQCT.
A reprodutibilidade das medidas in vivo é afetada por fontes de erro,
incluindo: artefatos de movimento, posicionamento físico e seleção de região
de digitalização. Embora os artefatos de movimento possam ser reduzidos,
3
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fornecendo

instruções

cuidadosas

ao

individuo

e

imobilização

(fixar

adequadamente a extremidade no suporte), os artefatos de movimento não
podem ser completamente removidos (MacNeil & Boyd, 2007).
Após a aquisição dos dados-padrão da microarquitetura, é possível a
realização da análise por elemento finito (FE), o qual permite que sejam
estimadas propriedades funcionais dos ossos a partir de dados coletados de
maneira estática (Fuller et al., 2015).
Para a análise do FE, duas propriedades mecânicas do osso em estudo
precisam ser estimadas: a primeira delas é o Módulo de Young, uma medida
da capacidade de um material retornar ao seu formato original depois da
retirada de uma força de estresse, indicando a elasticidade do tecido. A
segunda delas é uma medida do Efeito de Poisson, que é a tendência de um
material ficar mais fino no momento em que é esticado em um dado eixo. Um
material ao ser tracionado aumenta sua dimensão no eixo da tração e diminui
de tamanho nos outros dois eixos. A elasticidade do material tenderá a trazê-lo
para a forma original (ShyamSundar et al., 2012).
Porquanto a disponibilidade do HR-pQCT tende a aumentar e um
número crescente de profissionais de saúde têm buscado a essa tecnologia, é
necessário estabelecer métodos, padrões e dados normativos que possam ser
utilizados como base para avaliar a saúde óssea (Burt et al., 2016). Embora a
abordagem T-score seja amplamente aceita para a DXA, não é transferível
diretamente para outras modalidades de imagem (Faulkner et al., 1999) como
HR-pQCT. Ao contrário da DXA que pode ser usado para prever o risco de
fratura com base em extensos estudos prospectivos, os estudos baseados em
HR-pQCT que possuem grandes coortes normativas, suficientes para
4

Introdução

estabelecer uma relação com o risco de fratura, não avaliaram a população
miscigenada brasileira.
Em trabalho anterior do nosso laboratório (dissertação de mestrado),
avaliamos 450 mulheres saudáveis categorizadas por décadas (20 a 85 anos)
para a obtenção de curvas de referência dos parâmetros ósseos obtidos por
HR-pQCT das regiões distais do rádio e da tíbia (Alvarenga et al., 2017). Como
a massa óssea é dependente da raça, idade e sexo (Cipriani et al., 2012) e não
existem parâmetros de referência para HR-pQCT em homens na população
brasileira, este estudo foi desenvolvido para determinar curvas de referência
dos parâmetros ósseos obtidos através da HR-pQCT e da análise funcional
com o método do elemento finito em indivíduos saudáveis do sexo masculino,
de diferentes faixas etárias, em uma amostra da população brasileira. Desta
maneira, estabeleceremos um banco de dados de referência para esse sexo,
que serão úteis em futuros estudos e na prática clínica.
Como objetivo secundário, correlacionamos o parâmetro de resistência
óssea – rigidez do tecido, obtido através da análise do FE, com os demais
parâmetros medidos por HR-pQCT e com parâmetros ósseos obtidos por DXA
(DMO e TBS).

5

2. OBJETIVOS

Objetivos

1. Obter as curvas de referência em indivíduos saudáveis do sexo
masculino, categorizados por décadas e ajustados por peso e altura, dos
seguintes parâmetros ósseos obtidos por HR-pQCT na região do rádio distal e
da tíbia:
Geometria óssea
Densidade volumétrica trabecular e cortical
Estrutura óssea trabecular e cortical
Porosidade cortical
Resistência óssea (obtidos por análise de FE)
2. Correlacionar o parâmetro de resistência óssea (rigidez do tecido),
com os demais parâmetros medidos por HR-pQCT e com parâmetros ósseos
obtidos por absorciometria de raios-X de dupla energia (DXA).
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3. MÉTODOS

Métodos

3.1 Participantes
Homens saudáveis (20 a 92 anos), funcionários da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo ou do Hospital das Clínicas da
FMUSP, foram convidados a participar do estudo. Os critérios de exclusão
foram baixa massa óssea por DXA nos indivíduos com menos de 65 anos de
idade, doenças ósteo-metabólicas (hiperparatireoidismo, osteomalacia, etc),
doenças

crônicas

(diabetes

mellitus,

insuficiência

renal

ou

hepática,

hipertireoidismo ou hipotireoidismo, má absorção), fratura por fragilidade óssea
e fraturas vertebrais, uso de qualquer medicamento que interfira com o
metabolismo ósseo (reposição de cálcio/ vitamina D, bisfosfonatos, teriparatida,
glicocorticoides, etc), tabagismo atual e etilismo.
Todos os voluntários incluídos responderam a um questionário
padronizado, e realizaram os exames de HR-pQCT e DXA.

3.2 Coleta de dados
Dados demográficos e antropométricos foram obtidos por questionário
específico ou exame físico incluindo raça, idade, peso e altura. Dados clínicos
incluindo presença de co-morbidades (como hipertensão arterial, diabetes
mellitus,

câncer

e

alterações

na

tireoide),

uso

de

medicamentos

(hipoglicemiantes orais, anti-hipertensivos, antidepressivos e hormônio da
tireoide), tabagismo atual, etilismo (considerado significativo se ≥ 3U/dia) e
prática de atividade física (incluindo atividades laborais) (Bhalla, 2010) foram
obtidos por questionário padronizado.

3.3 Avaliação da DMO e TBS
9
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As medições da densidade mineral óssea (DMO) da coluna lombar (L1L4), colo do fêmur e fêmur total foram analisadas em todos os participantes por
DXA (Hologic QDR4500, Hologic, Bedfort, MA). Todos os exames foram
realizados no mesmo equipamento de densitometria, usando o mesmo
software, velocidade de varredura e tecnólogo. A variação mínima significante,
determinada de acordo com o método padrão é de 0,033 g/cm2 para a coluna
lombar, 0,047 g/cm2 para o colo do fêmur e 0,039 g/cm2 para o fêmur total
(Lopes et al., 2012).
O TBS foi analisado por DXA na região de coluna lombar. O software
utilizado para o cálculo do TBS é o TBS iNsight® Versão 2.1 (Med-Imaps,
Bordeaux, França) com um valor médio da medida para as vértebras L1-L4
exatamente no mesmo ROI que a DMO da coluna vertebral. O TBS é um índice
unitário menor que caracteriza a microestrutura óssea obtida por representação
macroscópica e pode ser aplicado a qualquer imagem de raios-X, incluindo
imagens DXA ao quantificar as variações locais no nível de cinza (Muschitz et
al., 2015). Os valores de interpretação do TBS (McCloskey et al., 2016) são:
TBS ≥ 1.310: baixo risco, TBS > 1.200 e < 1.310: risco intermediário, TBS ≤
1.200: risco aumentado.

3.4 Avaliação por HR-pQCT
Os parâmetros da microarquitetura óssea foram medidos no rádio e tíbia
distais usando HR-pQCT (XtremeCT, Scanco Medical, Suíça) com um
protocolo padrão de medição in vivo (60 kVp, 95 mA). Primeiramente, foi
realizada a imobilização do antebraço não dominante e perna esquerda do
10
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participante em um suporte anatômico de fibra de carbono fornecido pelo
fabricante. A região de interesse foi definida usando uma radiografia
convencional realizada pelo próprio equipamento, para determinar os planos
padronizados de início e término da tomografia (Figura 1) (Alvarenga et al.,
2017).

Figura 1 - Planos padronizados representando a linha de referência (linha sólida
de cima) e região digitalizada – início e término do exame (linhas tracejadas a
baixo) na extremidade distal do rádio (A) e da tíbia (B)

A medição inclui 110 fatias, correspondendo a uma seção de 9,02
milímetros ao longo da direção axial, partindo de 9,50 mm proximal à linha de
referência para a extremidade distal do rádio e 22,50 mm proximal à linha de
referência para a extremidade distal da tíbia, com uma resolução de 82 µM
(tamanho do voxel). Todos os exames foram adquiridos por mim, usando um
posicionamento padrão, a fim de minimizar a influência de erros de
posicionamento nos resultados morfológicos (Boyd, 2008). A qualidade da
imagem foi classificada de acordo com Pialat (Pialat et al., 2012) e as medições
também foram analisadas cuidadosamente para verificar a presença de
artefatos de movimento e, no caso de artefatos de movimento significativos, foi
realizada uma nova medição. A avaliação dos artefatos de movimento foi de
acordo com uma escala de 0 (nenhum movimento) a 4 (movimento
significativo, descontinuidades na camada cortical) (Paggiosi et al., 2014;
11
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Macdonald et al., 2011). Para este estudo, os testes que foram classificados
como 4 em nossa escala de movimento foram excluídos, e repetidos. O
controle de qualidade foi medido diariamente utilizando um Phanton de
calibração diária, que contém varetas de HA (hidroxiapatita) incorporado em
um tecido de resina equivalente (QRM, Moehrendorf, Alemanha) fornecido pelo
fabricante. As seguintes variáveis foram avaliadas no rádio e na tíbia:
• Parâmetros de geometria óssea:
Ct.Pm [mm]: Perímetro cortical;
Ct.Ar [mm²]: Área cortical;
Tb.Ar [mm²]: Área trabecular.
• Parâmetros de densidade volumétrica:
Tt.vBMD [mg HA/cm³]: Densidade mineral óssea volumétrica total;
Tb.vBMD [mg HA/cm³]: Densidade mineral óssea volumétrica trabecular;
Ct.vBMD [mg HA/cm³]: Densidade mineral óssea volumétrica cortical.
• Parâmetros estruturais:
Tb.N [1/mm]: Número de trabéculas;
Tb.Th [mm]: Espessura trabecular;
Tb.Sp [mm]: Separação trabecular;
Ct.Th [mm]: Espessura cortical.
Ct.Po [%]: Porosidade cortical.
A aquisição das imagens leva cerca de três minutos e a dose efetiva de
radiação da varredura por HR-pQCT é inferior a 5 µSv por medida (XtremeCT,
2005). Alguns estudos estimam que seja em torno de 3 µSv (Krug et al., 2010).
Os valores de coeficientes de variação in vivo para as varreduras por HR-pQCT
no nosso centro são de 1,49 - 7,59% no rádio distal e 0,78 - 6,35% na tíbia
12
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distal para os parâmetros de morfometria e 0,93 - 1,41% no rádio distal e 0,25 1,16% na tíbia distal para densidades (Paupitz et al, 2016; Alvarenga et al,
2017).
Finalizada a aquisição das imagens, é necessário determinar o contorno
do osso, isto é, o perímetro externo da cortical óssea, para o sistema
reconhecer o volume total do tecido e poder realizar as análises. O software
possui um método padrão (standard) para que seja feito o contorno das demais
imagens (Figura 2).
Além da análise morfológica padrão, também utilizamos o método de
análise avançada (advanced) para determinar os parâmetros do osso cortical
(Ct.vBMD e Ct.Th) e a porosidade cortical (Ct.Po). É necessário determinar a
divisão entre os dois principais compartimentos ósseos: o trabecular e o
cortical, para que se obtenham dados isolados de cada um deles. O processo
dessa segmentação é automatizado e preciso para identificação do osso
cortical, especialmente quando o córtex é fino e demonstrou-se recentemente
que têm alta reprodutibilidade (coeficiente de variação <1,5%) (Burghardt et al.,
2010a).

Figura 2 - Imagem seccional do antebraço, com o
contorno do periósteo do rádio em destaque.

3.5 Análise por Elemento Finito
13
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Esta análise visa à obtenção de parâmetros biomecânicos do tecido
ósseo, tais como elasticidade e resistência.
O FE é um método capaz de estimar propriedades funcionais a partir de
dados capturados de uma maneira estática através da “técnica de conversão
voxel” (Figura 3) (Fuller et al., 2014). Os algoritmos matemáticos que permitem
esses cálculos estão atualmente disponíveis na forma de um script (roteiro
seguido pelo sistema computacional), que são utilizados pelo programa capaz
de interpretar os dados (Fuller et al., 2014).
Os modelos do rádio e tíbia distais foram diretamente gerados a partir
das imagens HR-pQCT (Linguagem de Processamento de Imagens e extensão
FE - IPLFE, Scanco Medical AG, Suíça).
• Parâmetros de resistência analisados por elemento finito:
S (Stiffness) [kN/m]: Rigidez do tecido;
F.Load [N]: Estimativa da carga suportada.

FONTE: Fuller H, 2014.
Figura 3 - Técnica de conversão voxel. Cada um dos cubos a direita é um voxel com uma
elasticidade específica, representado por diferentes tonalidades de cinza

3.6 Análise estatística
Os dados descritivos foram expressos por média e desvio padrão,
mediana e quartis (IQR), ou número e porcentagem. As variáveis consideradas
14
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neste estudo foram analisadas pelo teste Kolmogorov-Smirnov em relação à
distribuição normal para cada faixa etária, e revelaram uma curva normal ou
Gaussiana, onde a média refere-se ao centro da distribuição e o desvio padrão
ao espalhamento (ou achatamento) da curva.
Foram estimados os modelos saturados (Full Model) dos parâmetros de
microarquitetura de interesse em função da idade, peso e altura, sendo a idade
avaliada linearmente e quadrática para determinar a melhor relação com uso
de regressões lineares múltiplas e estimados os índices de indeterminação dos
modelos (R2) para avaliar a variabilidade das respostas explicada pelos
preditores dos modelos (Neter, et al., 1996).
Os resultados foram ilustrados com uso de diagramas de dispersão com
as respectivas retas ajustadas, tendo usado a média das medidas de peso e
altura para estimar os modelos, bem como os respectivos intervalos com 95%
de normalidade.
Foram calculadas as correlações de Pearson (Kirkwood & Sterne, 2006)
entre alguns parâmetros de interesse em todos os homens.
Para realização das análises foi utilizado o software IBM-SPSS for
Windows versão 20.0 e para tabulação dos dados foi utilizado o software
Microsoft Excel 2003. Os testes foram realizados com nível de significância de
5%.

Aprovação pela Comissão de Ética
O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos
de Pesquisa – CAPPesq do Hospital das Clínicas (protocolo de pesquisa 9883)
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e todos os participantes leram, concordaram e assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido.
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4. RESULTADOS

Resultados

4.1 Características dos Participantes
Trezentos e sessenta e seis homens foram selecionados. Vinte e dois
indivíduos foram excluídos do estudo antes de realizar as análises, por
apresentarem algum dos critérios de exclusão. Após a realização dos exames
no laboratório de metabolismo ósseo, foram excluídos quatro indivíduos que
apresentaram baixa massa óssea para a idade (Z-score < -2,0). As medições
por HR-pQCT que apresentaram artefatos de movimento foram refeitas logo
após a aquisição, dessa maneira, nenhum participante foi excluído do estudo
após o término da análise.

CANDIDATOS
n = 366

Excluídos triagem

Coleta de dados

telefônica

n = 344

n = 22

Excluídos
Baixa massa óssea
n=4

Participantes
n = 340

20-29
anos

30-39
anos

40-49
anos

50-59
anos

60-69
anos

70-79
anos

80-92
anos

n = 50

n = 51

n = 46

n = 51

n = 50

n = 50

n = 42

Figura 4 - Fluxograma de participantes
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A amostra final incluiu 340 homens, sendo 73% caucasianos e 27%
outras raças. As características demográficas, antropométricas e dados clínicos
estão apresentados na Tabela 1.
O histórico de fraturas incluiu fraturas de rádio, ulna, punho, tornozelo,
tíbia e fíbula, todas associadas a quedas durante a infância, práticas de
esportes ou após sofrer algum trauma. Não foram consideradas fraturas de
dedo; e não participaram desse estudo homens com fraturas vertebrais ou
fraturas relacionadas a fragilidade óssea. A única comorbidade apresentada
por alguns participantes foi a hipertensão arterial, alguns fazendo uso de antihipertensivo. Foram incluídos participantes com hábito de etilismo social.
Quanto a prática de atividades físicas, foram consideradas caminhadas leves e
atividades laborais, além da prática de exercícios físicos, e se mostrou
presente em mais de 50% dos participantes em todas as faixas de idade,
portanto, a maioria dos indivíduos dessa amostra não foram considerados
sedentários.

4.2 Avaliação da DMO e TBS
Os parâmetros de DMO areal da coluna lombar (L1-L4) e fêmur (colo e
fêmur total), e TBS estão descritos na tabela 2. Os valores de TBS (McCloskey
et al., 2016) se mostraram na categoria de baixo risco (TBS ³ 1.310) nos
indivíduos das faixas etárias dos 20 aos 69 anos de idade. A partir da 7ª
década, alguns valores de TBS se encontraram na categoria de risco
intermediário (TBS > 1.200 e < 1.310). Neste estudo nenhum dos participantes
foi classificado na categoria de maior risco (TBS £ 1.200).
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4.3 Avaliação por HR-pQCT
Os parâmetros de geometria óssea, densidade volumétrica, estrutura,
porosidade cortical e resistência óssea estimada por elemento finito estão
descritos na tabela 3 para a região distal do rádio, e na tabela 4 para a tíbia.
As alterações ósseas entre as décadas apresentaram comportamento
diferente entre as regiões analisadas. Os parâmetros trabeculares de
densidade volumétrica trabecular (Tb.vBMD), número (Tb.N) e separação das
trabéculas (Tb.Sp), e também a densidade volumétrica total (Tt.vBMD)
aparentemente não apresentaram mudanças a partir da 7ª década. Já
parâmetros relacionados com a cortical óssea, como a densidade volumétrica
cortical (Ct.vBMD) e porosidade cortical (Ct.Po) mostraram mudanças
principalmente após a 6ª década de vida.
Em relação a resistência óssea estimada por elemento finito, na região
distal do rádio não se observou alterações importantes nos parâmetros
analisados. Enquanto que na região da tíbia observou-se alteração nos
parâmetros analisados a partir dos 20 anos.
Vários modelos de regressão linear foram desenvolvidos para predizer a
densidade volumétrica, estrutura, porosidade cortical, e parâmetros de
resistência óssea estimada por elemento finito, obtidos por HR-pQCT em
função da idade, ajustados por peso e altura nas extremidades distal do rádio e
da tíbia. Estas curvas são ilustradas usando gráficos de dispersão (Figuras 5 e
6). Apenas os parâmetros de espessura (trabecular e cortical) na região distal
do rádio e da tíbia (Figura 5 – D, E), e os parâmetros de resistência óssea
estimada por elemento finito na região distal do rádio (Figura 6 – Rádio)
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apresentaram curvas lineares, indicando que a idade teve um efeito linear
negativo sobre esses parâmetros.
As tabelas 5 e 6 mostram que, tanto na região distal do rádio como na
tíbia, todos os parâmetros de densidade e microarquitetura apresentaram
associação estatisticamente significativa com a idade nos homens (p < 0,05), o
que não aconteceu sempre com peso e altura.
A tabela 7 apresenta os dados de correlação da rigidez do tecido
estimada por análise de elemento finito com os demais parâmetros obtidos por
HR-pQCT na região distal do rádio e da tíbia. Na região distal do rádio, exceto
alguns parâmetros trabeculares (Tb.Ar, Tb.N e Tb.Sp) e porosidade cortical,
todos

os

outros

parâmetros

avaliados

apresentaram

correlação

estatisticamente significativa com a rigidez do tecido (p < 0,05), sendo algumas
correlações positivas (r > 0) e outras negativas (r < 0). Na tíbia, praticamente
todos os parâmetros avaliados apresentaram correlação estatisticamente
significativa com a rigidez do tecido (p < 0,05), exceto a área trabecular (Tb.Ar).
As correlações significativas encontradas foram maiores na região da
tíbia, do que na região do rádio, exceto para a espessura trabecular (Tb.Th),
que mostrou correlação mais forte na região distal do rádio.
A correlação entre o TBS analisado por DXA com alguns parâmetros de
densidade volumétrica e estrutura óssea mostrou que em ambas as regiões
analisadas a correlação maior foi com Tb.vBMD (r = 0,387 na região distal do
rádio; r = 0,412 na tíbia). Quase todas as correlações apresentadas na tabela
8 se mostraram estatisticamente significativas, exceto com Ct.Th na tíbia (r =
0,073).
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A tabela 9 apresenta os dados de correlação do TBS analisado por DXA
com o parâmetro de rigidez do tecido estimado por análise de elemento finito
na região distal do rádio e da tíbia e, com DMO da coluna lombar (L1-L4),
separados de acordo com a categoria de TBS (75 indivíduos na categoria de
risco intermediário [TBS > 1.200 e < 1.310] e 265 indivíduos na categoria de
baixo risco [TBS ³ 1.310]). Apenas o grupo de baixo risco (TBS ³ 1.310)
apresentou correlações estatisticamente significativas (p < 0,05). Apesar de
significativas, as correlações foram moderadas/ a fracas (r < 0,4).
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Tabela 1 - Características demográficas, antropométricas e dados clínicos em 340 homens saudáveis, distribuídos por faixa etária

Variáveis

20-29
(n=50)

30-39
(n=51)

40-49
(n=46)

50-59
(n=51)

60-69
(n=50)

70-79
(n=50)

≥ 80
(n=42)

Idade, anos

26 ± 2,8

34 ± 2,7

44 ± 3,1

55 ± 2,6

66 ± 2,1

76 ± 2,4

82 ± 3,1

Peso, kg

79,4 ± 13,6

83,5 ± 11,5

81,4 ± 9,5

82,2 ± 12,4

78,9 ± 15,6

74,1 ± 12,2

69,8 ± 11,7

Altura, m

1,75 ± 0,08

1,76 ± 0,07

1,73 ± 0,05

1,69 ± 0,08

1,66 ± 0,08

1,64 ± 0,07

1,61 ± 0,07

IMC, kg/m2

25,7 ± 3,3

26,8 ± 2,8

27,2 ± 2,7

28,7 ± 3,5

28,5 ± 4,8

27,5 ± 4,4

26,7 ± 2,9

Caucasianos

37 (74)

40 (78)

32 (70)

38 (74)

34 (68)

40 (80)

28 (67)

Outras raças

13 (26)

11 (22)

14 (30)

13 (26)

16 (32)

10 (20)

14 (33)

18 (36)

8 (16)

10 (22)

10 (20)

11 (22)

14 (28)

11 (26)

0

0

0

2 (4)

8 (16)

6 (12)

1 (2)

43 (86)

45 (88)

40 (87)

33 (65)

32 (64)

40 (80)

26 (62)

Raça, n (%)

Histórico pessoal de fratura, n (%)
Comorbidades, n (%)
HAS
Atividade física, n (%)

Dados expressos em média ± desvio padrão ou número (porcentagem).
IMC: índice de massa corporal; HAS: hipertensão arterial.
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Tabela 2 - Parâmetros de densidade mineral óssea areal e escore de osso trabecular obtidos por DXA em 340 homens saudáveis de 20
a 92 anos de idade, expressos em mediana e quartis

Variáveis

DMO L1-L4, g/cm
DMO colo de
fêmur, g/cm
DMO fêmur total,
g/cm
TBS

20-29
(n=50)
Mediana
(IQR)

30-39
(n=51)
Mediana
(IQR)

40-49
(n=46)
Mediana
(IQR)

50-59
(n=51)
Mediana
(IQR)

60-69
(n=50)
Mediana
(IQR)

70-79
(n=50)
Mediana
(IQR)

≥ 80
(n=42)
Mediana
(IQR)

1,097
(1,019; 1,219)
1,035
(0,901; 1,162)
1,084
(0,978; 1,233)
1.480
(1.439; 1.536)

1,042
(0,974; 1,163)
0,938
(0,852; 0,985)
1,071
(0,976; 1,142)
1.432
(1.376; 1.489)

1,011
(0,901; 1,125)
0,891
(0,791; 0,993)
1,009
(0,940; 1,109)
1.374
(1.336; 1.447)

1,030
(0,973; 1,129)
0,820
(0,737; 0,957)
1,015
(0,946; 1,099)
1.381
(1.338; 1.424)

1,033
(0,888; 1,235)
0,793
(0,717; 0,851)
1,042
(0,901; 1,140)
1.381
(1.314; 1.440)

1,113
(0,953; 1,225)
0,805
(0,673; 0,890)
0,979
(0,866; 1,078)
1.291
(1.217; 1.348)

1,095
(0,912; 1,275)
0,762
(0,641; 0,803)
0,938
(0,834; 1,067)
1.300
(1.244; 1.380)

Dados expressos em mediana (IQR: quartis).
DMO: densidade mineral óssea; TBS: escore de osso trabecular
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Tabela 3. Parâmetros de geometria óssea, densidade volumétrica, estrutura, porosidade cortical e elemento finito, obtidos por HR-pQCT
na região distal do rádio em 340 homens saudáveis, de 20 a 92 anos de idade, expressos em mediana e quartis

Variáveis

20-29
(n=50)

30-39
(n=51)

40-49
(n=46)

50-59
(n=51)

60-69
(n=50)

70-79
(n=50)

≥ 80
(n=42)

Mediana
(IQR)

Mediana
(IQR)

Mediana
(IQR)

Mediana
(IQR)

Mediana
(IQR)

Mediana
(IQR)

Mediana
(IQR)

80,9
(78,2; 88,1)
66,9
(60,4; 80,4)
282,2
(249,4; 342,6)

82,7
(77,6; 86,6)
65,2
(56,1; 82,1)
288,3
(240,2; 338,0)

85,0
(80,6; 90,2)
71,3
(59,5; 79,6)
313,1
(272,3; 332,5)

83,4
(78,4; 88,5)
67,7
(59,0; 73,4)
301,4
(215,7; 325,6)

82,5
(75,1; 92,1)
57,1
(53,6; 69,2)
292,4
(239,5; 349,8)

83,8
(78,7; 89,9)
61,9
(48,7; 71,5)
293,9
(248,8; 344,9)

84,0
(78,7; 89,6)
57,7
(45,1; 62,8)
301,9
(244,2; 331,8)

358,0
(331,4; 409,3)
217,5
(200,3; 241,4)
990,8
(945,8; 1014,4)

350,7
(304,1; 396,4)
211,3
(182,4; 240,8)
985,1
(954,2; 1006,7)

348,7
(305,7; 397,1)
190,1
(164,1; 223,4)
1001,3
(939,5; 1038,1)

332,8
(286,5; 376,9)
180,7
(165,0; 195,4)
954,9
(910,6; 1001,9)

298,3
(269,3; 346,8)
180,3
(148,2; 195,6)
941,5
(916,5; 979,7)

303,3
(261,7; 368,6)
181,5
(154,2; 216,3)
931,5
(899,6; 968,3)

298,0
(258,6; 337,2)
187,4
(172,2; 199,7)
903,7
(856,4; 950,6)

2,26
(2,01; 2,36)
0,082
(0,077; 0,091)

2,24
(2,03; 2,39)
0,079
(0,071; 0,086)

2,08
(1,72; 2,33)
0,080
(0,066; 0,091)

2,11
(1,99; 2,25)
0,073
(0,066; 0,080)

2,08
(1,82; 2,30)
0,070
(0,066; 0,082)

2,14
(1,90; 2,35)
0,073
(0,066; 0,079)

2,10
(1,91; 2,28)
0,072
(0,067; 0,078)

Geometria óssea
Ct.Pm, mm
Ct.Ar, mm²
Tb.Ar, mm²
Densidade volumétrica
Tt.vBMD, mg
HA/cm3
Tb.vBMD, mg
HA/cm3
Ct.vBMD, mg
HA/cm3
Estrutura
Tb.N, 1/mm
Tb.Th, mm
(continua...)
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(Continuação)
Tb.Sp, mm
Ct.Th, mm

0,356
(0,340; 0,418)
0,981
(0,902; 1,074)

0,366
(0,340; 0,414)
0,907
(0,792; 1,063)

0,413
(0,358; 0,468)
0,991
(0,879; 1,145)

0,402
(0,378; 0,436)
0,961
(0,837; 1,153)

0,408
(0,373; 0,471)
0,864
(0,761; 0,945)

0,389
(0,354; 0,457)
0,899
(0,756; 1,045)

0,399
(0,365; 0,445)
0,824
(0,684; 0,900)

2,01
(1,51; 2,84)

1,94
(1,60; 2,53)

1,96
(1,67; 2,22)

2,63
(2,04; 3,26)

2,44
(2,10; 3,29)

3,82
(2,75; 4,94)

3,65
(3,14; 5,10)

115,46 (103,46;
135,53)
5595
(5025; 6637)

117,898 (106,22;
127,61)
5665
(5133; 6232)

114,086 (103,86;
141,44)
5337
(4975; 6709)

100,902 (93,96;
122,21)
4878
(4592; 5949)

94,317 (88,91;
109,56)
5185
(4341; 7000)

100,394 (81,59;
116,16)
4944
(4058; 5973)

96,992 (88,37;
108,08)
4754
(4250; 5318)

Porosidade cortical
Ct.Po, %
Elemento Finito
S, kN/m
F.Load, N

Dados expressos em mediana (IQR: quartis).
Ct.Pm: perímetro cortical; Ct.Ar: área cortical; Tb.Ar: área trabecular; Tt.vBMD: densidade volumétrica total; Tb.vBMD: densidade volumétrica trabecular; Ct.vBMD:
densidade volumétrica cortical; Tb.N: número de trabéculas; Tb.Th: espessura trabecular; Tb.Sp: separação de trabéculas; Ct.Th: espessura cortical; Ct.Po: porosidade
cortical; S: rigidez do tecido; F.Load: estimativa da carga suportada
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Tabela 4. Parâmetros de geometria óssea, densidade volumétrica, estrutura, porosidade cortical e elemento finito, obtidos por HR-pQCT
na região distal da tíbia em 340 homens saudáveis, de 20 a 92 anos de idade, expressos em mediana e quartis

Variáveis

20-29
(n=50)

30-39
(n=51)

40-49
(n=46)

50-59
(n=51)

60-69
(n=50)

70-79
(n=50)

≥ 80
(n=42)

Mediana
(IQR)

Mediana
(IQR)

Mediana
(IQR)

Mediana
(IQR)

Mediana
(IQR)

Mediana
(IQR)

Mediana
(IQR)

113,6
(105,8; 118,7)
167,0
(146,8; 185,1)
655,6
(579,2; 749,6)

117,8
(109,3; 124,2)
153,3
(142,4; 175,9)
733,5
(622,5; 835,7)

116,3
(109,7; 122,6)
156,4
(133,1; 167,3)
736,7
(608,5; 800,3)

110,4
(105,9; 118,2)
148,2
(135,4; 168,2)
633,8
(584,4; 764,7)

113,8
(107,4; 118,1)
131,0
(120,7; 147,2)
652,3
(599,8; 753,8)

115,1
(109,9; 120,0)
136,7
(118,4; 151,6)
671,6
(600,8; 761,6)

112,9
(101,5; 119,8)
133,2
(108,1; 149,6)
668,5
(511,4; 763,3)

345,9
(331,2; 381,9)
218,5
(199,3; 244,4)
951,5
(929,3; 991,7)

323,0
(300,4; 370,9)
198,3
(179,3; 223,5)
975,4
(945,9; 997,0)

305,4
(253,1; 329,5)
166,0
(134,2; 194,1)
957,7
(923,5; 995,8)

296,8
(282,3; 351,2)
169,7
(156,1; 195,8)
917,7
(901,8; 952,4)

281,3
(254,5; 318,3)
158,3
(149,2; 186,7)
913,0
(888,7; 952,2)

291,7
(248,9; 322,7)
169,6
(140,8; 187,3)
890,9
(837,8; 932,8)

280,2
(258,5; 323,1)
157,7
(144,4; 186,1)
863,2
(824,3; 900,5)

2,18
(1,97; 2,42)
0,084
(0,072; 0,090)

2,11
(1,88; 2,27)
0,078
(0,068; 0,096)

1,85
(1,55; 2,14)
0,074
(0,064; 0,082)

1,82
(1,71; 2,23)
0,075
(0,069; 0,079)

1,76
(1,62; 2,11)
0,078
(0,071; 0,083)

1,91
(1,60; 2,14)
0,074
(0,063; 0,087)

1,86
(1,61; 2,04)
0,076
(0,067; 0,080)

Geometria óssea
Ct.Pm, mm
Ct.Ar, mm²
Tb.Ar, mm²
Densidade volumétrica
Tt.vBMD, mg
HA/cm3
Tb.vBMD, mg
HA/cm3
Ct.vBMD, mg
HA/cm3
Estrutura
Tb.N, 1/mm
Tb.Th, mm
(continua...)
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(Continuação)
Tb.Sp, mm
Ct.Th, mm

0,381
(0,328; 0,430)
1,470
(1,260; 1,620)

0,391
(0,366; 0,433)
1,412
(1,233; 1,546)

0,481
(0,391; 0,555)
1,338
(1,140; 1,469)

0,451
(0,376; 0,516)
1,357
(1,138; 1,526)

0,488
(0,397; 0,544)
1,253
(1,140; 1,397)

0,447
(0,396; 0,539)
1,321
(1,100; 1,425)

0,464
(0,418; 0,555)
1,243
(1,113; 1,350)

4,32
(3,23; 5,62)

4,88
(3,55; 5,66)

4,32
(3,68; 6,43)

5,45
(4,67; 6,72)

7,21
(5,24; 8,88)

7,61
(5,86; 9,39)

8,97
(8,14; 10,27)

330,81 (282,29;
349,81)
16331
(14482; 17778)

297,54 (276,07;
335,00)
14387
(13315; 16024)

276,731 (248,34;
323,28)
13188
(11757; 15062)

254,900 (227,80;
290,37)
12280
(10800; 14099)

242,488 (210,64;
280,25)
12195
(10209; 13453)

246,891 (218,41;
274,23)
11919
(10424; 13250)

214,418 (202,10;
252,78)
9965
(9155; 11802)

Porosidade cortical
Ct.Po, %
Elemento Finito
S, kN/m
F.Load, N

Dados expressos em mediana (IQR: quartis).
Ct.Pm: perímetro cortical; Ct.Ar: área cortical; Tb.Ar: área trabecular; Tt.vBMD: densidade volumétrica total; Tb.vBMD: densidade volumétrica trabecular; Ct.vBMD:
densidade volumétrica cortical; Tb.N: número de trabéculas; Tb.Th: espessura trabecular; Tb.Sp: separação de trabéculas; Ct.Th: espessura cortical; Ct.Po: porosidade
cortical; S: rigidez do tecido; F.Load: estimativa da carga suportada
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Figura 5 - Curvas de referência segundo idade, peso e altura dos parâmetros de densidade mineral óssea volumétrica, estrutura e porosidade cortical, sendo (A)
densidade volumétrica trabecular (Tb.vBMD), (B) densidade volumétrica cortical (Ct.vBMD), (C) número de trabéculas (Tb.N), (D) espessura trabecular (Tb.Th), (E)
espessura cortical (Ct.Th), porosidade cortical (Ct.Po) obtidos por HR-pQCT na região distal do rádio (à esquerda) e na tíbia (à direita) em homens saudáveis
separados por faixa etária. A linha sólida representa a média a partir do modelo de regressão, e as linhas tracejadas representam o intervalo de confiança de 95% de
previsão
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Figura 6 - Curvas de referência segundo idade, peso e altura dos parâmetros de resistência óssea estimada por elemento finito, sendo (A) rigidez do tecido (S), (B)
estimativa da carga suportada (F.Load) obtidos por HR-pQCT na região distal do rádio (à esquerda) e na tíbia (à direita) em homens saudáveis separados por faixa
etária. A linha sólida representa a média a partir do modelo de regressão, e as linhas tracejadas representam o intervalo de confiança de 95% de previsão
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Tabela 5. Análises de regressão linear múltipla para explicar os parâmetros de
microarquitetura óssea da região distal do rádio em 340 homens saudáveis, em função da
idade, peso e altura

Variáveis
Tb.vBMD, mg
HA/cm3

Ct.vBMD, mg
HA/cm3

Tb.N, 1/mm

Tb.Th, mm

Ct.Th, mm

Ct.Po, %

S, kN/m

F.Load, N

Fator

Constante
Idade (anos)
Altura (m)
Peso (Kg)
Idade² (anos²)
Constante
Idade (anos)
Altura (m)
Peso (Kg)
Idade² (anos²)
Constante
Idade (anos)
Altura (m)
Peso (Kg)
Idade² (anos²)
Constante
Idade (anos)
Altura (m)
Peso (Kg)
Constante
Idade (anos)
Altura (m)
Peso (Kg)
Constante
Idade (anos)
Altura (m)
Peso (Kg)
Idade² (anos²)
Constante
Idade (anos)
Altura (m)
Peso (Kg)
Constante
Idade (anos)
Altura (m)
Peso (Kg)

Coeficiente

Erro
Padrão

Valor t

p

276,95
-3,27
-0,14
0,165
0,024
921,44
3,30
37,60
-1,04
-0,04
2,26
-0,017
-0,025
0,0044
0,00015
0,087
-0,00020
0,00578
-0,00011
0,864
-0,0024
0,149
-0,0007
2,66
-0,10
0,77
0,0004
0,0012
48857,6
-344,5
42116,5
95,1
2381,9
-15,5
1957,6
4,5

58,53
0,69
33,96
0,192
0,006
114,20
1,35
65,35
0,36
0,01
0,45
0,005
0,262
0,0015
0,00005
0,018
0,00004
0,01112
0,00006
0,329
0,0008
0,198
0,0011
1,97
0,03
1,17
0,0068
0,0002
35012,7
82,4
21461,4
121,1
1602,2
3,8
982,1
5,5

4,73
-4,71
0,00
0,86
3,87
8,07
2,45
0,58
-2,88
-3,46
4,99
-3,20
-0,10
2,95
2,99
4,73
-4,79
0,52
-1,83
2,63
-3,11
0,75
-0,67
1,35
-3,79
0,66
0,06
5,31
1,40
-4,18
1,96
0,79
1,49
-4,11
1,99
0,82

<0,001
<0,001
0,997
0,389
<0,001
<0,001
0,015
0,566
0,004
0,001
<0,001
0,001
0,923
0,003
0,003
<0,001
<0,001
0,604
0,068
0,009
0,002
0,452
0,503
0,178
<0,001
0,513
0,950
<0,001
0,164
<0,001
0,051
0,433
0,138
<0,001
0,047
0,414

R²

0,150

0,152

0,072

0,108

0,062

0,283

0,158

0,157

*Ajustado por idade, peso e altura; Negrito = p <0,05.
R²: coeficiente de determinação.
Tb.vBMD: densidade volumétrica trabecular; Ct.vBMD: densidade volumétrica cortical; Tb.N: número de
trabéculas; Tb.Th: espessura trabecular; Ct.Th: espessura cortical; Ct.Po: porosidade cortical; S: rigidez do
tecido; F.Load: estimativa da carga suportada
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Tabela 6. Análises de regressão linear múltipla para explicar os parâmetros de
microarquitetura óssea da região da tíbia em 340 homens saudáveis, em função da
idade, peso e altura

Variáveis
Tb.vBMD, mg
HA/cm3

Ct.vBMD, mg
HA/cm3

Tb.N, 1/mm

Tb.Th, mm

Ct.Th, mm

Ct.Po, %

S, kN/m

F.Load, N

Fator

Constante
Idade (anos)
Altura (m)
Peso (Kg)
Idade² (anos²)
Constante
Altura (m)
Peso (Kg)
Idade² (anos²)
Constante
Idade (anos)
Altura (m)
Peso (Kg)
Idade² (anos²)
Constante
Idade (anos)
Altura (m)
Peso (Kg)
Constante
Idade (anos)
Altura (m)
Peso (Kg)
Constante
Altura (m)
Peso (Kg)
Idade² (anos²)
Constante
Idade (anos)
Altura (m)
Peso (Kg)
Idade² (anos²)
Constante
Idade (anos)
Altura (m)
Peso (Kg)
Idade² (anos²)

Coeficiente

Erro
Padrão

Valor t

p

298,30
-4,26
-14,33
0,427
0,032
990,51
19,32
-0,54
-0,017
1,30
-0,031
0,392
0,0103
0,00026
0,131
-0,00021
-0,014
-0,00024
1,03
-0,0024
0,281
-0,0003
2,30
0,56
0,0074
0,0007
199915,0
-3388,5
104612,7
175,5
19,4
8819,3
-153,7
5184,4
9,03
0,87

58,88
0,70
34,08
0,192
0,006
87,19
54,36
0,30
0,002
0,49
0,006
0,284
0,0016
0,00005
0,019
0,00005
0,012
0,00007
0,40
0,0009
0,241
0,0013
3,08
1,96
0,0110
0,0001
73419,5
933,1
43207,6
246,8
8,4
3348,4
42,6
1970,6
11,26
0,39

5,07
-6,12
-0,42
2,22
5,01
11,36
0,36
-1,79
-8,74
2,64
-5,34
1,38
6,45
4,89
6,76
-4,63
-1,16
-3,63
2,56
-2,60
1,17
-0,20
0,75
0,29
0,67
10,13
2,72
-3,63
2,42
0,71
2,30
2,63
-3,61
2,63
0,80
2,26

<0,001
<0,001
0,674
0,027
<0,001
<0,001
0,723
0,074
<0,001
0,009
<0,001
0,169
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,245
<0,001
0,011
0,010
0,245
0,843
0,455
0,774
0,507
<0,001
0,007
<0,001
0,016
0,478
0,022
0,009
<0,001
0,009
0,423
0,024

R²

0,239

0,281

0,297

0,109

0,063

0,319

0,329

0,341

*Ajustado por idade, peso e altura; Negrito = p <0,05.
R²: coeficiente de determinação.
Tb.vBMD: densidade volumétrica trabecular; Ct.vBMD: densidade volumétrica cortical; Tb.N: número de
trabéculas; Tb.Th: espessura trabecular; Ct.Th: espessura cortical; Ct.Po: porosidade cortical; S: rigidez do
tecido; F.Load: estimativa da carga suportada
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Tabela 7. Correlação do parâmetro de rigidez do tecido estimado por análise de elemento finito com os parâmetros de geometria óssea,
densidade volumétrica, estrutura, porosidade cortical e estimativa da carga suportada, obtidos por HR-pQCT na região distal do rádio e
da tíbia, e parâmetros de DMO areal e TBS obtidos por DXA em 340 homens saudáveis, de 20 a 92 anos de idade
Rádio

Variáveis

Tíbia

Correlação

p

Correlação

p

Ct.Pm, mm

0,136

0,037

0,189

0,003

Ct.Ar, mm²

0,418

<0,001

0,557

<0,001

0,073

0,265

0,121

0,061

Tb.Ar, mm²
Tt.vBMD, mg HA/cm

3

0,253

<0,001

0,378

<0,001

3

0,282

<0,001

0,423

<0,001

3

0,213

<0,001

0,337

<0,001

Tb.N, 1/mm

0,056

0,325

0,357

<0,001

Tb.Th, mm

0,301

<0,001

0,181

0,001

Tb.Sp, mm

-0,079

0,162

-0,347

<0,001

Ct.Th, mm

0,279

<0,001

0,355

<0,001

Ct.Po, %

-0,011

0,843

-0,296

<0,001

F.Load, N

0,997

<0,001

0,997

<0,001

DMO L1-L4, g/cm²

0,164

0,004

0,213

<0,001

DMO colo de fêmur, g/cm²

0,326

<0,001

0,477

<0,001

DMO fêmur total, g/cm²

0,237

<0,001

0,391

<0,001

TBS

0,317

<0,001

0,429

<0,001

Tb.vBMD, mg HA/cm
Ct.vBMD, mg HA/cm

Ct.Pm: perímetro cortical; Ct.Ar: área cortical; Tb.Ar: área trabecular; Tt.vBMD: densidade volumétrica total; Tb.vBMD: densidade volumétrica trabecular; Ct.vBMD:
densidade volumétrica cortical; Tb.N: número de trabéculas; Tb.Th: espessura trabecular; Tb.Sp: separação de trabéculas; Ct.Th: espessura cortical; Ct.Po: porosidade
cortical; F.Load: estimativa da carga suportada; DMO: densidade mineral óssea; TBS: escore de osso trabecular
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Tabela 8. Correlação do TBS analisado por DXA com parâmetros de densidade volumétrica e estrutura óssea, obtidos por HR-pQCT na
região distal do rádio e da tíbia em 340 homens saudáveis, de 20 a 92 anos de idade
Rádio

Variáveis

Tíbia

Correlação

p

Correlação

p

Tb.vBMD, mg HA/cm3

0,387

<0,001

0,412

<0,001

3

0,279

<0,001

0,213

<0,001

Tb.N, 1/mm

0,245

<0,001

0,324

<0,001

Tb.Th, mm

0,298

<0,001

0,174

0,016

Ct.Th, mm

0,232

<0,001

0,073

0,214

Ct.vBMD, mg HA/cm

Tb.vBMD: densidade volumétrica trabecular; Ct.vBMD: densidade volumétrica cortical; Tb.N: número de trabéculas; Tb.Th: espessura trabecular; Ct.Th: espessura
cortical
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Tabela 9. Correlação do TBS analisado por DXA com o parâmetro de rigidez do tecido estimado por análise de elemento finito na região
distal do rádio e da tíbia e, com DMO da coluna lombar, separados de acordo com a categoria de TBS, em 340 homens saudáveis, de 20
a 92 anos de idade
Categoria de TBS

Correlação

S, kN/mm (Rádio)
S, kN/mm (Tíbia)

DMO L1-L4, g/cm²

Risco intermediário (TBS > 1.200 e < 1.310)

Baixo risco (TBS ³ 1.310)

(n=75)

(n=265)

r

-0,099

0,339

p

0,494

<0,001

r

-0,055

0,384

p

0,710

<0,001

r

0,160

0,354

p

0,261

<0,001

TBS: escore de osso trabecular; S: rigidez do tecido; DMO: densidade mineral óssea
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5. DISCUSSÃO

Discussão

O presente estudo fornece valores de referência para geometria óssea,
densidade volumétrica, estrutura, porosidade cortical e parâmetros de
resistência óssea estimados por elemento finito, obtidos por HR-pQCT na
região distal do rádio e da tíbia, categorizados por décadas, peso e altura, a
partir de uma amostra masculina saudável da população brasileira.
Antes de discutir os resultados encontrados, é importante reconhecer
que, neste estudo transversal, não podemos determinar verdadeiras mudanças
nos resultados dos parâmetros ósseos da HR-pQCT relacionadas com a idade,
mas estimativas para cada faixa etária.
Nossos resultados demonstram que a idade, peso e altura estão
relacionados

à

massa

óssea

e

se

comportam

diferentemente

nos

compartimentos cortical e trabecular da região distal do rádio e da tíbia,
explicando parte da variabilidade dos parâmetros de microarquitetura óssea.
O risco de fratura é influenciado por diferenças na morfologia, como
tamanho e forma do osso, espessura cortical e porosidade (Patsch et al.,
2011). A importância da microestrutura trabecular e cortical para a resistência
óssea e risco de fratura tem sido bem documentada (Sornay-Rendu et al.,
2009) e embora existam dados de referência de HR-pQCT (Burrows et al.,
2010; Burt et al., 2014; Dalzell et al., 2009; Hansen et al., 2014; Khosla et al.,
2006; Kirmani et al., 2009; Macdonald et al., 2011; Nishiyama et al., 2012) eles
são comumente relatados comparando o osso do adulto jovem saudável ao
osso do indivíduo idoso (Hung et al., 2015; Khosla et al., 2006; Macdonald et
al., 2011), ou fazendo comparação entre sexos (Burghardt et al., 2010b; Burt et
al., 2014; Dalzell et al., 2009; Hansen et al., 2014; Khosla et al., 2006;
Macdonald et al., 2011; Nicks et al., 2012). Como não existe na literatura
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nenhum trabalho de curvas de referência na população brasileira no sexo
masculino em relação aos parâmetros obtidos por HR-pQCT, a vantagem deste
estudo é a inclusão unicamente de homens, categorizados por décadas, para
assim estabelecer uma curva normativa de utilidade na prática clínica.
A medição da densidade mineral óssea areal na coluna lombar e no colo
do fêmur utilizando a densitometria óssea (DXA) é atualmente o método mais
aceitável para o diagnóstico clínico e avaliação do risco de fratura. No entanto,
existem limitações desta tecnologia, uma vez que é incapaz de fazer a
distinção entre osso cortical e trabecular, além de não quantificar a
microarquitetura óssea (Stone et al., 2003).
Foi observado um aumento da DMO na região da coluna lombar
principalmente a partir da 7ª década em relação as décadas anteriores,
enquanto que a DMO da região do fêmur mostrou diminuir com a idade. Esse
aumento da DMO L1-L4 pode ser devido a fatores de confusão, entre eles a
presença de osteófitos, calcificação aorta abdominal, deformidade vertebral,
etc. De acordo com a literatura, os osteófitos podem levar a superestimação da
DMO (Garg & Kharb, 2013; Rand et al., 1997). Um estudo anterior mostrou que
a presença de osteófitos na densidade mineral óssea foi suficiente para
diagnosticar

erroneamente

homens

com

osteopenia

e

homens

com

osteoporose (Garg & Kharb, 2013; Liu et al., 1997).
O desafio de implementar um T-score para avaliar os dados da HRpQCT é a variedade de parâmetros existentes (geometria, densidade,
estrutura), que mostram diferentes variações ao longo da vida (Burt et al.,
2016). Deste modo, o risco de fratura seria diferente para cada parâmetro
avaliado (por exemplo, a relação entre o risco de fratura e porosidade cortical é
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provavelmente diferente do número de trabéculas). Além disso, podemos notar
diferenças no comportamento das alterações ósseas entre as regiões do rádio
e da tíbia com o envelhecimento.
Praticamente metade dos modelos apresentam uma relação quadrática
com a idade, e todos os parâmetros apresentam relação estatisticamente
significativa com a idade nos homens. O aumento, ou quase nenhuma
alteração dos parâmetros trabeculares de densidade e estrutura nas décadas
mais avançadas, pode ser devido a uma trabecularização local do osso cortical
(Kawalilak et al., 2014). A porosidade cortical mostrou aumentar com a idade,
principalmente na região da tíbia. De acordo com Burt e colaboradores, na
idade adulta, com o passar dos anos, a porosidade cortical aumenta conforme
a reabsorção óssea excede a formação, concluindo que esta variável pode ter
relevância clínica para a avaliação do risco de fraturas e classificação de
doenças como a osteoporose (Burt et al., 2014).
Em nossas análises de correlação do parâmetro de resistência óssea
“rigidez do tecido” estimada por elemento finito nas regiões periféricas,
observamos que a região da tíbia se correlacionou melhor com os demais
parâmetros do que a região distal do rádio. É possível que essa diferença seja
influenciada com relação a locais esqueléticos que suportam e não suportam
peso (Kazakia et al., 2014; Vico et al., 2017).
Nossos resultados demonstraram correlação positiva da rigidez com os
parâmetros corticais de geometria, densidade volumétrica e espessura em
ambas as regiões analisadas. Observamos também correlação positiva da
densidade cortical com TBS em ambas as regiões periféricas distais. De
acordo com a literatura, a densidade cortical influenciará a capacidade do osso
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para absorver energia durante um processo de falência óssea e é provável que
seja um importante determinante do risco de fratura (Seeman & Delmas, 2006).
A estrutura do osso trabecular também contribui para a resistência
óssea. De fato, observamos que a rigidez do tecido se correlacionou com
parâmetros de densidade e estrutura do osso trabecular, principalmente na
região da tíbia. A análise da microarquitetura da coluna por TBS, mostrou
correlação positiva com densidade, número e espessura trabecular em ambas
as regiões periféricas analisadas, sugerindo um comprometimento semelhante
do osso trabecular axial e periférico. A importância do osso trabecular na
resistência óssea foi demonstrada por Burrows e colaboradores, que
observaram que o número de trabéculas era significativamente mais elevado
para os homens em relação às mulheres em todas as categorias de idade,
sugerindo que uma maior estrutura trabecular aumentaria a rigidez e
consequentemente maior resistência à fratura (Burrows et al., 2010).
Comparando com estudos anteriores realizados em nosso laboratório,
podemos confirmar que o número de trabéculas é maior para os homens em
relação às mulheres em todas as categorias de idade (Alvarenga et al., 2017),
como também podemos observar que os parâmetros de resistência óssea
estimada por elemento finito são maiores para os homens em relação as
mulheres (Alvarenga et al., 2018).
A rigidez do tecido estimada por elemento finito foi significantemente
correlacionada com DMO areal, principalmente na região de colo de fêmur,
mostrando melhor correlação do que com TBS, o que é consistente com um
estudo anterior (Amstrup et al., 2016). Embora a DMO areal pareça ser um
bom preditor de resistência óssea, ao avaliar as correlações entre os sítios
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central e distal, as correlações foram fracas a moderadas. Portanto, o uso da
DMO isoladamente parece ser menos acurada, uma vez que um número
crescente de relatos sugere que muitos indivíduos com fraturas de baixo
impacto não têm osteoporose classificada por DXA, e alguns deles apresentam
DMO normal (Lespessailles et al., 2017).
Além disso, ao separarmos os indivíduos de acordo com a categoria de
risco do TBS, apenas o grupo de baixo risco (TBS ³ 1.310) mostrou
correlações significativas com os parâmetros de rigidez do tecido, estimada por
elemento finito na região distal do rádio e da tíbia, e com DMO da coluna
lombar. Ainda assim as correlações foram fracas, e não foram melhores ou
piores com sítios central ou periférico. O grupo de risco intermediário, com TBS
classificado entre 1.200 e 1.310 considerado consistente com microarquitetura
parcialmente degradada (Silva et al., 2014; McCloskey et al., 2016), não
mostrou correlação com DMO L1-L4. Como também não se correlacionou com
a rigidez do tecido estimada por elemento finito nas regiões periféricas, que de
acordo com a literatura é uma ferramenta importante para fornecer informações
exclusivas sobre a resistência óssea e um forte preditor de fratura (Nishiyama
et al., 2014).
Potenciais limitações deste estudo incluem artefatos relacionados à
DMO da coluna lombar, como osteófitos e calcificação aórtica. A população
consistiu em indivíduos normais, com osteopenia e com osteoporose,
resultando em um amplo espectro de DMO areal. Além disso, não foi possível
separar os participantes em grupos raciais devido ao maior número de
indivíduos caucasianos do que aqueles de outras raças.
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Apesar de aproximadamente 70% da nossa coorte ser considerada
caucasiana, sabemos que a população brasileira tem características de uma
população miscigenada (Fuchs et al., 2002), que é diferente de uma população
de caucasianos da América do Norte, por exemplo. É sabido que há diferenças
étnicas nos parâmetros esqueléticos (Boutroy et al., 2014; Liu et al., 2011;
Putman et al., 2013; Putman et al., 2016), portanto os dados normativos
relatados nesse estudo são mais adequados para populações miscigenadas.
O participante mais velho em nosso estudo foi de 92 anos. Dado o
número limitado de participantes com 90 anos ou mais em nossa coorte, não
houve poder estatístico para gerar resultados normativos com mais de 90 anos.
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Conclusões

Este é o primeiro estudo a estabelecer valores de referências
específicos para o sexo masculino, categorizados por décadas, para os
parâmetros ósseos obtidos por HR-pQCT na população brasileira.
Embora exista uma infinidade de parâmetros obtidos por HR-pQCT, a
análise por elemento finito nos fornece dados de resistência óssea, e a
correlação com os demais parâmetros ajuda a esclarecer o papel de cada
variável na predição do risco de fratura.
Clínicos e pesquisadores poderão utilizar esses dados de referência
como uma ferramenta adicional, para avaliar a saúde óssea e alterações da
microarquitetura nas diversas patologias em futuros estudos envolvendo a HRpQCT.
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Anexos
Anexo 1
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HCFMUSP
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
___________________________________________________________________________________
I- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL
1. NOME: ...................................................................................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : M □ F □
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO:..............................................................................................................Nº...........................
APTO:..................BAIRRO:.........................................CIDADE............................................CEP:...............................
TELEFONE: DDD (............) .....................................................
2- RESPONSÁVEL LEGAL:.........................................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.):..............................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M □ F □ DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO: ...................................................................................................................
Nº...................
APTO:............................BAIRRO:...................................................CIDADE: .......................................
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............)...........................................................
_______________________________________________________________________________________________
II- DADOS SOBRE A PESQUISA
1- TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Estabelecimento de curva de normalidade dos parâmetros ósseos
obtidos na tomografia computadorizada quantitativa periférica de alta resolução (HR-pQCT) em indivíduos
saudáveis.
2- PESQUISADOR: Profa Dra Rosa Maria Rodrigues Pereira.
CARGO/FUNÇÃO: Profa Associada

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 45920.

UNIDADE DO HCFMUSP: Laboratório de Investigação Médica – Reumatologia (LIM-17)
3- AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
RISCO MÍNIMO

□

RISCO BAIXO

X

RISCO MÉDIO
RISCO MAIOR

□

□

4- DURAÇÃO DA PESQUISA : 2 anos
______________________________________________________________________________________________
III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL
SOBRE A PESQUISA CONSIGNANDO:

1 – JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DA PESQUISA:
A quantidade e qualidade do osso varia conforme a raça, idade e sexo, e não existem valores de normalidade
da tomografia do osso do braço e da perna na população brasileira. O objetivo deste projeto é estabelecer uma curva
de normalidade destes parâmetros ósseos que a tomografia (chamada de HR-pQCT) avalia em indivíduos saudáveis
em diferentes faixas etárias.
2 –PROCEDIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS E PROPÓSITOS, INCLUINDO A IDENTIFICAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS QUE SÃO EXPERIMENTAIS:
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Você será selecionado para responder um questionário, fazer uma coleta de sangue de aproximadamente 10
ml (uma colher de sopa), fazer um exame de densitometria óssea (exame para ver a quantidade de osso do seu corpo),
e um exame de tomografia do seu braço e perna para ver a qualidade do seu osso.

Neste questionário faremos perguntas para melhor conhecê-lo, saber se você tem alguma doença (diabetes,
hipertensão,

etc.),

toma

algum

remédio,

e

outras

informações

que

possam

ser

úteis.

O sangue coletado será armazenado em um biorrepositório ao longo da execução do projeto de pesquisa,
sem fins comerciais.

3 – DESCONFORTOS E RISCOS ESPERADOS:
Exame de sangue: a coleta de sangue poderá causar um leve desconforto no local da picada, que deve
desaparecer em um dia.
Exame de densitometria: é um tipo de exame de RX, que não causa dor nem desconforto e você receberá
uma quantidade muito pequena de irradiação, menos da metade da irradiação de um RX de tórax.
Exame HR-pQCT: é uma tomografia computadorizada da tíbia (perna esquerda) e do rádio (braço esquerdo),
que não causa dor nem desconforto e você também receberá uma quantidade muito pequena de irradiação, menos da
metade da irradiação de um RX de tórax .
4 – BENEFÍCIOS QUE PODERÃO SER OBTIDOS:
Você irá saber a qualidade do seu osso.
5 – PROCEDIMENTOS ALTERNATIVOS QUE PODEM SER VANTAJOSOS AO INDIVÍDUO:
Não existem.
___________________________________________________________________________________

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA
CONSIGNANDO:
Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para
esclarecimento de eventuais dúvidas. É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento. O
principal investigador é a Dra. Rosa Maria Rodrigues Pereira que pode ser encontrado no endereço Avenida Dr. Arnaldo,
455, 3° andar, sala 3105, Cerqueira César, São Paulo/SP CEP: 01246-903. Telefone: 3061-7213. Se você tiver alguma
consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua
Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel.: 2661-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20 – e-mail:
cappesq@hcnet.usp.br.Caso ocorra algum dano à saúde decorrente da pesquisa, será assegurado o seu direito de
receber assistência médica no Hospital das Clínicas (HC-FMUSP).
As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, e serão publicadas com fins
científicos, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. Além disso, o paciente tem direito de ser mantido
atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do
conhecimento dos pesquisadores.
Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas.
Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será
absorvida pelo orçamento da pesquisa. Não cabe o direito de receber indenização, uma vez que você entrou por sua
própria vontade no projeto e tem a liberdade para sair dele quando quiser.
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V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E
REAÇÕES ADVERSAS
Acredito ter sido suficientemente informado(a) a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim,
descrevendo o estudo “Estabelecimento de curva de normalidade dos parâmetros ósseos obtidos na
tomografia computadorizada quantitativa periférica de alta resolução (HR-pQCT) em indivíduos
saudáveis.”.
Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e
riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha
participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo
voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou
durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu
atendimento neste Serviço.

São Paulo, ___ de _______________ de 2015.
__________________________________
Assinatura do Paciente/Representante legal

_______________________________
Assinatura do Pesquisador
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Anexo 3
QUESTIONÁRIO HOMENS
Nome: ______________________________________________ Idade:______
Telefone:_____________________________________________ Raça:______
Tem alguma doença? Não □
DM □

HAS □

Sim □

Outra: ___________________________

Toma algum medicamento? Não □

Sim □

Bisfosfonato □

Glicocorticoides □

Cálcio □

Vit. D □

Antidepressivo □

Outros: _______________________________
Já fraturou algum osso? Não □

Sim □

Qual osso? __________________
Idade da fratura: _______________________
Como: _____________________________________
Fuma? Não □

Sim □

Já fumou? Não □

Sim □

Se fuma:
Há quanto tempo?_________________ Quantos cigarros por dia?_________
Consome bebida alcoólica? Não □

Sim □

Se sim:
Quantas vezes por semana?_____________ Quantas doses?____________
Pratica atividade física? Não □

Sim □

Qual?______________________ Quantas vezes por semana?________
Toma leite? Não □

Sim □

Quantos copos por dia? 1 □

2□

3□

2□

3□

Iogurte? Não □

Sim □

Unidades por semana? 1 □

Queijo? Não □

Sim □

Quantas fatias por semana? 1 □ 2 □ 3□
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