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RESUMO 
 

Introdução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) possui elevada 

prevalência e traz uma grande carga para a população mundial. Suas 
complicações crônicas não se restringem ao sistema respiratório, podendo 
apresentar diversas repercussões extrapulmonares. A Osteoporose é uma das 
complicações mais negligenciadas no acompanhamento de DPOC, trazendo 
maior risco de fraturas e elevando a morbimortalidade.  Objetivos: Em um estudo 
caso-controle, avaliar a prevalência de fraturas por fragilidade e de osteoporose 
densitométrica, além de identificar seus respectivos fatores de risco para 
indivíduos com DPOC. Casuística e Métodos: Foram incluídos indivíduos com 

DPOC (GDPOC) seguidos clinicamente em ambulatório terciário de hospital 
escola, e voluntários sem DPOC para o grupo controle (CG), pareados para idade 
e sexo. A medida da densidade mineral óssea (DMO) da coluna e fêmur foram 
obtidas por densitometria óssea (DXA) em todos indivíduos. Osteoporose foi 
diagnosticada quando T-score<-2,5. Fraturas totais foram avaliadas por história 
clínica e por radiografias de coluna torácica e lombar. Foi realizada uma coleta de 
sangue matinal em jejum para dosagens de marcadores de remodelação óssea 
(CTX e P1NP), paratormônio e 25 hidroxivitamina D (25OHD) e todos realizaram 
prova de função pulmonar. Os dados foram comparados através de diferentes 
testes estatísticos e o p considerado significativo se ≤ 0,05.  Resultados: Foram 

incluídos 91 indivíduos no GDPOC [60,4% homens; idade 66,2+9,2 anos] e 81 
indivíduos no GC [58% homens, idade 64,1+ 8,9 anos]. A prevalência de fraturas 
totais no GDPOC foi 57,1%; com uma chance 4,7 vezes maior do que o GC 
(p<0,01), sendo a DMO do colo do fêmur o melhor preditor. Comparado com o 
GC, o GDPOC apresentou maior prevalência de quedas com fraturas (36,3% x 
7,4%, p<0,01, respectivamente) e de Osteoporose (29,7% x 17,3%, p<0,01). A 
DMO foi menor no GDPOC do que o GC nos três sítios analisados (L1-L4 1,050+ 
0,190 x 1,130 + 0,230, p =0,01; colo fêmur 0,860+0,130 x 0,960+0,180, p<0,01 e 
fêmur total 0,920+0,140 x 1,030+ 0,180, p<0,01, respectivamente). As fraturas 
vertebrais foram mais prevalentes em homens com DPOC, comparados com 
controles (24% x 6,5%; p=0,02). O GDPOC apresentou 2,6 mais chances de 
osteoporose comparado ao GC (p=0,04).  O CTX foi menor no GDPOC 
(0,322+0,170 x 0,378+0,190 ng/ml, p=0,04), assim como a 25OHD (24,04 x 28,8 
ng/ml, p=0,01). No GC, a chance de fratura elevou-se significativamente com 
valores de T-score de colo de fêmur <-2,7. Por outro lado, no GDPOC as fraturas 
ocorreram a partir de um T-score <-0,6.  Conclusões: Indivíduos com DPOC 

possuem cerca de duas vezes mais osteoporose e quase cinco vezes mais risco 
de fraturas do que indivíduos sem DPOC e esta diferença foi mais evidente no 
sexo masculino. Embora o T-score de colo de fêmur tenha sido o melhor preditor 
de fraturas, no GDPOC as fraturas aconteceram com DMO maiores do que as 
esperadas, mostrando que a doença pulmonar é um marcador independente para 
risco de fratura.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a highly prevalent 
condition that imposes a considerable burden for the population worldwide. 
Chronic complications related to COPD are not restricted to the lungs and may 
affect several extrapulmonary systems. Osteoporosis is one of the most neglected 
complications of COPD, imposing a higher risk of fractures and increased morbidity 
and mortality.  Objectives: To assess, in a case-control study, the prevalence of 

fractures due to frailty and osteoporosis assessed by densitometry (DXA), in 
addition to identifying the risk factors of these conditions in individuals with COPD. 
Materials and Methods: The study included individuals with COPD (COPD group; 
COPDG) undergoing clinical follow-up at a tertiary outpatient clinic in an academic 
hospital, and age- and sex-matched controls without COPD (control group; CG). 
Measurements of the spine and femoral bone mineral density (BMD) were 
obtained from all individuals by DXA. Osteoporosis was diagnosed at a T score ≤ -
2.5. Total fractures were assessed from the patients' clinical history and thoracic 
and lumbar spine radiographs. Blood was collected for measurement of markers of 
bone remodeling (CTX and P1NP) and serum levels of parathyroid hormone and 
25-hydroxyvitamin D (25OHD). All patients underwent pulmonary function test. 
Different statistical tests were used to compare the data, and p values ≤ 0.05 were 
considered significant.  Results: Overall, 91 individuals were included in the 
COPDG (60.1% men, age 66.2±9.2 years) and 81 individuals in the CG (58% men, 
age 64.1±8.9 years). The prevalence of total fractures in the COPDG was 57.1%, 
and the risk of fracture in this group was 4.7-fold greater than that in the CG, with 
the femoral neck BMD emerging as the best predictor of total fractures. The 
COPDG, compared with the CG, presented a higher prevalence of fractures 
associated with falls (36.3% vs. 7.4%, respectively, p<0.01), osteoporosis (29.7% 
vs. 17.3%, respectively, p<0.01), and lower BMD in the three sites analyzed (L1-L4 
1.050±0.190 vs. 1.130±0.230, respectively, p=0.01; femoral neck 0.860±0.130 vs. 
0.960±0.180, respectively, p<0.01; and total femur 0.920±0.140 vs. 1.030±0.180, 
respectively, p<0.01). Vertebral fractures were more prevalent in men with COPD 
compared with controls (24% vs. 6.5%, respectively, p=0.02). The COPDG, in 
relation to the CG, presented a 2.6-fold higher risk of osteoporosis and lower levels 
of CTX (0.322±0.170 ng/mL vs. 0.378±0.190 ng/mL, respectively, p=0.04) and 
25(OH)D (24.04 ng/mL vs. 28.8 ng/mL, respectively, p=0.01). In the CG, the risk of 
fractures increased with femoral neck T- score values ≤ -2.7, while in the COPDG, 
this risk was significantly increased at T- score values ≤ -0.6.  Conclusions: 
Individuals with COPD have about a two-fold greater risk of osteoporosis and 
almost a five-fold greater risk of fractures than individuals without COPD, a 
difference that was more evident in male patients. Even though the femoral neck T 
score was the best predictor of fractures, the fractures in the COPDG occurred at 
higher BMD values than expected, showing that the pulmonary disease is an 
independent marker of fracture risk.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Doença Pulmonar Obstrutiva crônica (DPOC) e 
consequências 

 

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma afecção mundial e  a 

quarta causa de morte no mundo atualmente, com projeção de se tornar a terceira 

em 2020 (1). Trata-se de uma patologia progressiva caracterizada por redução de 

fluxo de ar em vias aéreas (doença obstrutiva), levando a  uma estado de 

alteração crônica pulmonar (2). A DPOC ocorre pela resposta inflamatória 

pulmonar à inalação de gases ou outros tipos de partículas nocivas, 

principalmente relacionadas ao tabagismo(1,3). Dados mostram que o grau 

comprometimento pulmonar é proporcional a carga tabágica (2). Entre os 

principais sintomas estão tosse (geralmente com expectoração) e dispneia, esta 

última responsável pelo grande comprometimento na qualidade de vida. Assim, 

trata-se doença de apresentação heterogênea, com graus variados de 

comprometimento pulmonar. 

Mesmo com reabilitação pulmonar fazendo parte do tratamento da doença e 

levando a melhora dos sintomas de dispneia e imobilidade, a obstrução de via 

aérea apresenta pouca reversibilidade (4-6). Dessa forma, nos últimos anos, a 

literatura mostra que a doença não está restrita somente aos pulmões. A 

“Síndrome da DPOC”, um estado de catabolismo proteico crônico,(7) leva a 

disfunções de musculatura esquelética (Sarcopenia) e caquexia, além de doenças 

cardiovasculares, quadros psiquiátricos, anemia, entre outros. A inatividade física, 

o estado hipoxemia, uso de medicações e a inflamação crônica sistêmica podem 

ser alguns dos responsáveis pelas diversas repercussões clínicas 

extrapulmonares da doença (8-11). A Osteoporose (OP) vem ganhando relevância 

como uma das comorbidades associadas ao DPOC, por aumentar o risco de 

fraturas e, consequentemente, a morbimortalidade da doença.  

https://paperpile.com/c/cFb6Du/iHps3
https://paperpile.com/c/cFb6Du/98tOV
https://paperpile.com/c/cFb6Du/iHps3+nU84L
https://paperpile.com/c/cFb6Du/98tOV
https://paperpile.com/c/cFb6Du/XhpES
https://paperpile.com/c/cFb6Du/hzki
https://paperpile.com/c/cFb6Du/WKOb8
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A doença pode ser estadiada de acordo com os critérios espirométricos, de acordo 

com a gravidade da limitação de vias aéreas, determinados no documento GOLD 

(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease)1: I- DPOC leve, II- DPOC 

moderado, III- DPOC grave, IV- DPOC muito grave. 

 

1.2 Osteoporose secundária (OS) 

A OP é definida como uma alteração da microarquitetura e/ou diminuição da 

massa óssea, que resulta em fragilidade óssea e um aumento no risco de fraturas. 

Diversos são os fatores de risco para OP: baixo peso (índice de massa corporal 

(IMC) < 18), taba]\ismo, etilismo, sedentarismo, hipogonadismo, história familiar de 

osteoporose, entre outros. Quando esta doença ocorre em consequência de 

alguma patologia ou mesmo associada a algum tratamento medicamentoso, 

denomina-se OP secundária (OS)(12-13).  

 

 1.2.1 Osteoporose secundária no DPOC 

As diversas condições do DPOC como inflamação crônica com aumento de 

citocinas, tabagismo, uso de corticoide, sarcopenia, inatividade física, hipoxemia 

crônica, dentre outros podem contribuir com a gênese da OS. Entretanto, a 

fisiopatologia da doença óssea na DPOC ainda não está bem estabelecida, já que 

os fatores de risco são vários e não excludentes e, aqueles inerentes à doença 

pulmonar, ainda não são totalmente compreendidos (14). 

A hipoxemia crônica aumenta a liberação de diversos mediadores 

inflamatórios, altera a expressão de fatores de transcrição e de vias de sinalização 

do metabolismo ósseo, resultando em perda de densidade mineral óssea 

(9,15,16).  

O tratamento com glicocorticoides induz alterações no remodelamento 

ósseo (supressão de formação e aumento de reabsorção óssea), sendo a causa 

https://paperpile.com/c/cFb6Du/lZWSQ
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mais comum de osteoporose secundária. As fraturas, frequentemente 

assintomáticas, podem ocorrer em até metade dos indivíduos em uso desta 

medicação, de forma independente da medida de densidade mineral óssea. Este 

risco é proporcional ao tempo de uso e frequência da medicação, sendo relevante 

o uso oral da dose de 5 mg ou equivalente de prednisona por 3 ou mais meses 

(17). Há rápido declínio da densidade mineral óssea e as fraturas ocorrem com 

densidades maiores do que em mulheres com osteoporose pós menopausa.(18). 

A terapia com glicocorticoides orais no DPOC, é comumente intermitente o que 

pode levar a um risco de fraturas pouco menor do que em indivíduo com terapia 

contínua, como em outras doenças inflamatórias (19).  

Apesar de estudos mais antigos sugerirem poucos efeitos sistêmicos dos 

corticoides inalatórios, a literatura atual mostra efeitos sistêmicos mais relevantes, 

por seu potencial risco de absorção pulmonar e gastrointestinal (20,21). A terapia 

com corticoides inalatórios no longo prazo apresenta efeitos sobre densidade 

mineral óssea(22,23) e sobre os marcadores de metabolismo ósseo (24), podendo 

assim resultar em uma capacidade de repercussões sistêmicas semelhantes ao 

corticoide oral. Uma revisão de Mortimer e colaboradores (25) evidenciou efeito 

sistêmico dos corticoides inalatórios em diversos trabalhos, reconhecendo que há 

redução de densidade mineral óssea e aumento do risco de fraturas nos usuários. 

Outra revisão de Loke e colaboradores, evidenciou aumento modesto no risco de 

fraturas em pacientes com DPOC em uso de Fluticasona e Budesonida, 

medicações muito frequentemente usadas nesta doença (26). Estudo canadense 

recente com indivíduos DPOC evidenciou esse mesmo aumento modesto de risco 

de fraturas com uso por mais de quatro anos e doses elevadas de corticoide 

inalatório (27) . 

No entanto, a relevância clínica de tal efeito ainda precisa ser melhor 

determinada por estudos de seguimento mais prolongado já que estes efeitos 

podem diferir entre os diversos tipos de corticoides inalatórios, doses de 

tratamento, vias de administração (oral, pulmonar, gastrointestinal) e tempo de uso 

da medicação. Além disso, esta avaliação torna-se mais difícil por fatores de 

https://paperpile.com/c/cFb6Du/JxDKN
https://paperpile.com/c/cFb6Du/loYk1
https://paperpile.com/c/cFb6Du/BqBkg
https://paperpile.com/c/cFb6Du/9j5NC
https://paperpile.com/c/cFb6Du/lBovb
https://paperpile.com/c/cFb6Du/wUprC
https://paperpile.com/c/cFb6Du/0hY4s
https://paperpile.com/c/cFb6Du/T2deH
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confusão como a própria doença que fundamenta seu uso (28,29), comorbidades 

associadas e uso, mesmo que intermitente, dos corticoides orais nesta população. 

Também deve-se levar em consideração variações na biodisponibilidade e no 

perfil farmacocinético individual de cada droga inalatória. 

 

1.2.2 Prevalência da OS no DPOC 
 

Em uma revisão sistemática de Graat-Verboom e col (30), a prevalência de 

OP em 13 estudos variou de 9 a 69% e uma recente publicação de Bitar et al. 

também mostrou semelhantes números em uma metanalise que reuniu 18 estudos 

(prevalência de Osteoporose:14% a 66%)(31).  

A grande variação destas prevalências pode ser explicada por fatores tais 

como: a) tipo de amostra: gravidade da doença, média de idade, uso de 

corticosteroides (oral ou inalatório), distribuição de gênero dos indivíduos 

recrutados b) método diagnóstico (ultrassom quantitativo ou densitometria óssea), 

utilização de outros critérios diagnósticos para Osteoporose diferentes dos 

estabelecidos pela WHO). 

Mesmo nas séries estudadas com avaliação por densitometria óssea, a 

osteoporose pode acometer 18 a 42 % dos indivíduos com DPOC(32-35)  Em um 

estudo transversal do National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES), a prevalência de OP avaliada pela DXA atingiu 16,9%(36). 

 

1.3 Densitometria óssea por absorciometria de raio X de 

dupla energia (DXA) 

A densitometria óssea (DO) é considerada o exame padrão ouro para 

avaliação da densidade mineral óssea e diagnóstico de osteoporose, permitindo 

inferir o risco de fratura (37) e acompanhamento de tratamento. A avaliação de 

densidade mineral óssea de coluna, quadril e antebraço é o único método de 
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diagnóstico de Osteoporose, na ausência de fraturas por fragilidade (38). Há forte 

correlação da DMO com a força biomecânica óssea (39) e risco de fraturas (37). 

Além disso, os critérios para diagnóstico de Osteoporose pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS)usam como referência dados obtidos pela DXA. O exame 

apresenta elevada acurácia e precisão (40).  

De acordo com as diretrizes da International Society for Clinical Densitometry 

(ISCD), o exame deve ser realizado em mulheres a partir de 65 anos e homens a 

partir de 70 anos ou mais cedo, caso apresentem fatores de risco para baixa 

massa óssea, tais como medicações e doenças associadas com perda de massa 

óssea (41). 

O aparelho de DXA consiste em uma mesa móvel, no qual o paciente deita 

e um braço em “C” com uma fonte de raio X e um detector. São gerados feixes de 

dois níveis distintos de energia para produção da imagem. A diferença de 

atenuação de dois feixes quando passam pelo corpo humano, com diferentes 

composições, permite a distinção entre osso e partes moles. Assim, o exame 

mensura o conteúdo mineral ósseo (CMO) em gramas e área óssea em cm2 e 

calcula a densidade mineral óssea (DMO em g/cm2), portanto uma medida de 

densidade areal. O cálculo do T-score é realizado pela subtração entre a média de 

DMO de uma população referência de adulto jovem e a DMO do paciente e 

dividido pelo desvio padrão da população de adultos jovens, que estima o risco de 

fratura com alta especificidade. É comumente realizada em coluna lombar e 

quadril, com baixa dose de radiação. 

De acordo com o resultado do T-score (número de desvios-padrão da 

comparação do valor da DMO do indivíduo com o valor médio da DMO de uma 

população de adultos jovens do mesmo sexo): 

 

                         T-score = DMO paciente – DMO adulto jovem 

                                                       DP adulto jovem 
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Assim, o indivíduo é classificado como: Diagnóstico Normal (T-score≥-1.0), 

diagnóstico de Osteopenia (T-score <-1.0 e  >-2.5) ou de Osteoporose (T-score≤ -

2.5), segundo critérios da OMS(42).  O banco de dados para comparação é 

originário do NHANES III, de adultos jovens caucasianos para exames realizado 

em homens e mulheres. O T-score é usado em mulheres peri e pós menopausa e 

homens acima de 50 anos. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza o uso do T-score em 

colo do fêmur para diagnóstico (43), no entanto, de acordo com o NOF (National 

Ostoporosis Foundation) e a  ISCD esse mesmo diagnóstico pode ser realizado 

através da escolha do menor T-score em coluna (L1-L4), fêmur proximal total e ou 

colo do fêmur (41,44). 

O exame apresenta, no entanto, reduzido poder prognóstico para a 

predição de fraturas (45)  uma vez que este evento pode ocorrer, inclusive com 

maior frequência, em indivíduos classificados com osteopenia (46,47) o que reflete 

a baixa sensibilidade do método para predição de fraturas, de acordo com o ponto 

de corte adotado para diagnóstico e conduta. 

 

1.4 Fraturas  

A principal consequência da Osteoporose é a associação com elevado risco de 

fraturas, grande causa de morbimortalidade desta doença (48).  

 

As fraturas, em uma população acima de 50 anos de idade, tem a OP como maior 

causa (49). Os principais sítios de fraturas osteoporóticas são as vértebras, o colo 

do fêmur e o antebraço (punho) e sua incidência aumenta com a idade causando 

grande impacto na qualidade de vida, pois levam a dor, imobilidade, dependência 

física, entre outros(49). As fraturas de quadril e ossos longos podem incapacitar o 

indivíduo, torna-lo mais dependente para as atividades e elevar seu risco de nova 
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queda com fratura. O custo com uma fratura de fêmur também é elevado. Um 

estudo brasileiro de 2005 com dados de beneficiários de planos de saúde de 

quase 1 ano evidenciou um gasto médio de 12 milhões de reais com fraturas de 

fêmur (50). Um estudo nos EUA demonstrou que estas fraturas reduziram a 

expectativa de vida de um indivíduo em 25% e implicaram em um custo de 20 

bilhões de dólares com tratamentos e cuidados com estes pacientes naquele ano 

(51). Levando-se em consideração o aumento de expectativa de vida da 

população de diversos países, estes custos tendem a aumentar 

exponencialmente. 

1.4.1 Fraturas vertebrais  
 

As fraturas vertebrais, são as mais comuns fraturas por fragilidade e 

ocorrem com maior incidência precocemente na vida do indivíduo com OP(52). 

Entretanto, tendem a ser subdiagnosticadas. Estima-se que menos de 1% dos 

episódios de dor nas costas estão atribuídos a uma fratura vertebral (53). Estudos 

mostram que somente uma em quatro fraturas vertebrais são reconhecidas 

clinicamente (54). Isso porque ocorrem frequentemente sem algum trauma 

atribuído pelo paciente, podem cursar com dor leve a moderada e os sintomas 

inespecíficos podem ser confundidos com outros diagnósticos (55). 

Um estudo de Muszkat e colaboradores num ambulatório de um centro 

quaternário de assistência à saúde evidenciou prevalência de fraturas vertebrais 

avaliadas por VFA (vertebral fracture assessment), em 17% dos pacientes 

seguidos no ambulatório, durante a realização da DXA. Mais de 80% destas 

fraturas desconhecidas previamente (56). 

O diagnóstico destas fraturas  é de extrema importância clínica, uma vez 

que uma fratura vertebral aumenta em 4 vezes o risco de novas fraturas vertebrais 

em mulheres(57-59) e prediz ocorrência de fraturas de quadril e deformidades 

vertebrais (59).  

Outras consequências destas fraturas são perda de estatura, deformidades 

em coluna, dor crônica com uso excessivo de analgésicos. Além disso, fraturas 

vertebrais podem causar maior restrição na capacidade pulmonar e apesar da 
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falta de estudos específicos para populações com doenças respiratórias, acredita-

se que possam causar maior limitação da função respiratória e agravamento do 

quadro respiratório na DPOC (60-62)  e consequentemente maior dependência e 

morbimortalidade do indivíduo(63–65).  

 

Dados de mortalidade em fraturas vertebrais são ainda mais 

surpreendentes. A mortalidade chega a ser 20% maior do que a esperada para a 

idade após cinco anos da ocorrência de uma fratura vertebral (66-67) pode 

permanecer elevada por até 10 anos em mulheres e 3 anos em homens, após 

uma fratura vertebral (68). Em um estudo coreano, a mortalidade após uma fratura 

vertebral é elevada em comparação a população geral e ainda maior na população 

masculina do que na feminina (69).  

Em relação à investigação, apesar das radiografias de tórax, serem 

frequentemente realizadas em indivíduos com DPOC para avaliação do 

parênquima pulmonar (principalmente em momentos de exacerbação da doença), 

fraturas vertebrais torácicas são pouco reconhecidas nestes exames. Em um 

estudo de avaliação de radiografias torácicas do pronto socorro de um hospital 

terciário, metade das fraturas vertebrais identificadas na radiografia de tórax não 

foram mencionadas previamente no laudo oficial do exame (70).  

 

1.4.2 Outras fraturas  

 

Fraturas de quadril reduzem a mobilidade e aumentam a mortalidade do 

indivíduo (71). A mortalidade parece ser maior no primeiro ano após ocorrência do 

evento (72).  

Um estudo de Biluc e colaboradores demonstrou aumento da mortalidade 

em fraturas osteoporóticas maiores em qualquer idade e em fraturas menores em 

idade mais avançada. A mortalidade é maior nos 5 primeiros anos do evento, mas 

para fraturas de quadril pode ficar elevada por 10 anos (73-74). Além disso, o risco 

de fratura eleva-se após a ocorrência de alguma fratura osteoporótica (75).  

https://paperpile.com/c/cFb6Du/7zegx
https://paperpile.com/c/cFb6Du/27Old+pWUeM
https://paperpile.com/c/cFb6Du/xNiTx+TqFB6+38HRD
https://paperpile.com/c/cFb6Du/N7tuc+SXFxR
https://paperpile.com/c/cFb6Du/mT67i
https://paperpile.com/c/cFb6Du/rk0Dn
https://paperpile.com/c/cFb6Du/ZtBds
https://paperpile.com/c/cFb6Du/z1Bxm
https://paperpile.com/c/cFb6Du/SRfp8
https://paperpile.com/c/cFb6Du/ulSn4+f9Q1p
https://paperpile.com/c/cFb6Du/cMhHI


 

 

 

27 

 

1.5 Fraturas e DPOC 
 

Dados mostram que as fraturas na OP secundária tem menor relação com 

a DMO aferida pela DXA e maior com a qualidade óssea, fator determinante da 

força óssea e que carece de ferramenta de avaliação (14,55,53)  

 A DPOC parece estar associada a maior prevalência de fraturas. Dados 

mostram que a fratura vertebral é comum, com prevalência entre 24-79% (32–

35)  . Em relação a fratura de quadril, os dados de prevalência são mais escassos, 

no entanto quando ocorre no indivíduo DPOC a mortalidade é maior do que em 

indivíduos sem a doença (76).  

Apesar do reconhecido aumento na morbimortalidade, as fraturas são 

pouco reconhecidas durante o seguimento clínico dos indivíduos com DPOC. 

Médicos e outros profissionais de saúde que acompanham ambulatorialmente os 

pacientes com DPOC não estão familiarizados com diagnóstico e 

acompanhamento de Osteoporose, o que torna o assunto negligenciado entre 

estes especialistas. Estes pacientes, em geral, não têm sua saúde óssea avaliada 

rotineiramente. Mesmo na realização de radiografia de tórax, prática frequente no 

seguimento destes pacientes, há pouca valorização dos sinais de presença de 

fraturas e, portanto, da evidência de fragilidade óssea. Desta forma, a magnitude 

do comprometimento ósseo nesta população deve ser avaliada e reconhecida. 

Até o momento a literatura nacional carece de dados sobre prevalência de 

Osteoporose, Osteopenia e fraturas em indivíduos com DPOC. Além disso, pouco 

se relata sobre riscos de fraturas em indivíduos com esta pneumopatia 
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1.6 Remodelação óssea e marcadores 

O processo de remodelação óssea consiste em reabsorção e formação óssea. 

Estes processos ocorrem de maneira dinâmica e contínua e além de ser um uma 

resposta às demandas funcionais mecânicas, também ocorre com maior 

intensidade em processos de consolidação de fraturas.  

Apesar de ainda apresentarem limitações no valor preditivo para determinação de 

fraturas pela própria variabilidade biológica, os marcadores de turnover ósseo são 

utilizados em diversos estudos clínicos. A avaliação destes marcadores pode 

possibilitar estimar risco de fraturas, principalmente quando associada a análise 

de densidade mineral óssea, e também monitorar a eficácia do tratamento na 

osteoporose, bem como aderência e seleção da terapia. O desenvolvimento de 

ensaios automatizados melhorou a precisão diagnóstica e prognóstica destes 

marcadores.45 

O telopeptídeo C terminal do colágeno tipo I (CTX) é o marcador de reabsorção 

óssea mais amplamente utilizado, derivado da quebra do colágeno tipo I. Em 

relação a formação óssea, a osteocalcina é uma proteína não colágena de matriz 

óssea, sintetizada por osteoblastos maduros e portanto envolvida no processo de 

mineralização óssea (formação) .O  propeptídeo amino terminal do procolageno 

tipo 1 (P1NP) é um peptídeo marcador de formação óssea, que ocorre 

previamente a formação das fibrilas. Pela disponibilidade e uso mais frequente 
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destes marcadores na literatura, optamos por dosar estes três marcadores no 

presente estudo. 

 

2 OBJETIVOS 

  

O objetivo do presente estudo foi avaliar a presença de sinais de fragilidade 

óssea em uma população com DPOC e seus fatores de risco associados, 

comparadas com uma população controle sem DPOC pareada para idade e sexo.  

2.1 Os objetivos específicos: 

 Avaliar a prevalência de Osteoporose e Osteopenia diagnosticadas por 

DXA;  

 Avaliar a presença de fraturas vertebrais radiográficas e histórico de 

fraturas relatadas por essa população com DPOC; 

 Avaliar o comportamento dos marcadores de metabolismo ósseo no DPOC; 

 Reconhecer fatores de risco associados e buscar parâmetros que definam 

chance de fraturas em relação a um grupo controle; 

 Avaliar relação da presença de fraturas e gravidade da doença pulmonar. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Dados da literatura sugerem que Osteoporose e fraturas são relevantes 

para morbimortalidade de indivíduos com DPOC, entretanto são patologias pouco 

valorizados mundialmente no seguimento clínico destes pacientes.  

Em nossos estudos, pretendemos conhecer intensidade dessa ocorrência, 

definir os fatores de risco inerentes ao DPOC para sugerir o planejamento de 

ações preventivas neste seguimento. 

Através da oportunidade de reunir um grupo de pacientes acompanhados 

em um dos ambulatórios de referência nacional no tratamento de DPOC, 

conduzimos este estudo juntamente com outros profissionais da área da saúde. 

Os dados reunidos no banco deste estudo foram compartilhados para realização 

de teses e publicações também na disciplina de Pneumologia, sob orientação do 

Professor Dr José Roberto Jardim. 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

4.1 Recrutamento e seleção dos indivíduos para os dois grupos 

O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UNIFESP 

(CEPs: 1738/10; 0369/10 e 647.544) e todos os voluntários assinaram um termo 

de consentimento livre e esclarecido.  

Os indivíduos do grupo DPOC (GDPOC) que eram acompanhados 

regularmente no Centro de Reabilitação Pulmonar da Escola Paulista de Medicina 

/UNIFESP e foram convidados a participar do estudo. Os critérios de inclusão 

foram: idade superior a 40 anos, de ambos os sexos, com doença pulmonar 

obstrutiva estável e que não tivessem feito uso de glicocorticoide oral há pelo 

menos 3 meses (sem exacerbações da doença no período). GDPOC foi dividido e 

estratificado de acordo com critério de GOLD (I a IV) para gravidade da doença, 

segundo os resultados da espirometria, em dois grupos (GOLD I/II e GOLD III/IV). 

O grupo controle (GC) foi composto por voluntários recrutados no espaço 

da universidade (funcionários ou acompanhantes de pacientes) e por indivíduos 

da comunidade, não-tabagistas ou ex-tabagistas há mais de um ano, sem doença 

pulmonar prévia e com espirometria normal.  

Foram excluídos dos dois grupos indivíduos com doenças crônicas ou que 

fizessem uso de medicamentos que pudessem afetar a massa óssea (com 

exceção de cálcio e vitamina D), indivíduos com câncer em atividade, insuficiência 

renal, hiperparatiroidismo primário, hipertiroidismo, aqueles que não 

conseguissem responder ao questionário ou realizar prova de função pulmonar.  

Foram recrutados 199 indivíduos e, destes, 27 tiveram que ser excluídos 

(10 do GDPOC e 17 do GC) por não cumprirem os critérios de inclusão e 

exclusão, como descrito na figura 1.   Dessa forma, a amostra final foi constituída 

por 172 indivíduos, sendo 91 no GDPOC e 81 no GC, pareados para idade e sexo. 
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GDPOC: grupo DPOC; GC: grupo controle 

Figura 1:  Fluxograma de indivíduos recrutados inicialmente para o estudo, de acordo com critérios 
de inclusão, em cada grupo e número final de indivíduos participantes do estudo, após aplicação 
dos critérios de exclusão. 

 

4.2 Desenho do estudo 

Foi realizado um estudo transversal com coleta de dados, exames e 

avaliações realizados no período entre Agosto de 2012 e Dezembro de 2014. 

Todos os indivíduos responderam um questionário sobre antecedentes 

pessoais (doenças prévias e atuais), etilismo, tabagismo (quantificado em anos-

maço), medicações de uso contínuo e uso de corticosteroides no último ano. 

Também foram questionados sobre fraturas resultantes ou não de quedas (exceto 

fraturas de crânio, mãos e pés) nos últimos 5 anos, realização de atividade física 

(pelo menos duas vezes por semana). 
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4.3 Análise laboratorial 

As amostras de sangue foram coletadas pela manhã, após 8 horas de jejum 

para as medidas de Paratormônio (PTH), 25 hidroxivitaminaD (25OHD), 

telopeptídeo C terminal do colágeno tipo I (CTX), propeptídeo amino terminal do 

procolageno tipo 1 (P1NP), Osteocalcina, Cálcio total, Creatinina, Hormônio 

tireoestimulante (TSH). As amostras foram processadas e congeladas a -70o para 

posterior dosagem laboratorial. 

PTH foi mensurado por ensaio imunoeletroquímico (Roche Elecsys 2010, 

Roche, Roche Diagnostic, Indianapolis, IN, USA).  A 25(OH)D foi medida pelo 

ensaio quimioluminescente (Roche Elecsys 2010, variações intraensaio 4.1%, e 

interensaio 17.5% e 17%). Os marcadores séricos de formação (P1NP) e 

reabsorção (CTX) avaliados por quimioluminescencia (Roche Elecsys 2010). 

As medidas séricas de cálcio total, creatinina e TSH foram realizadas por 

métodos automáticos padronizados, respectivamente colorimétrico, cinético 

colorimétrico e eletroquimioluminescente. (Cobas 6000; Roche Diagnostics, 

Indianapolis, IN, USA). 

 

4.4 Densitometria óssea 

Todos os indivíduos foram submetidos a densitometria óssea de coluna 

lombar, fêmur e corpo total, bem como realizadas medidas de avaliação 

antropométrica: peso, altura, índice de massa corporal (IMC) previamente a 

realização deste exame. 
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Todos os exames foram realizados pela mesma técnica de radiografia, no 

ambulatório de endocrinologia da UNIFESP/EPM no aparelho Lunar-GE (modelo 

NE (GE Medical Systems, Madison, WI, USA). O posicionamento e aquisição de 

imagem foram realizados de acordo com as diretrizes da Sociedade Internacional 

de Densitometria Clinica (ISCD). (41) 

Foram obtidos os valores de DMO (g/cm2) e respectivos T- scores em 

coluna lombar (L1-L4), Fêmur total e colo do fêmur para classificação diagnóstica 

de acordo com critérios da Organização mundial de saúde (OMS) e ISCD. (41,42, 

44) 

Em relação a composição corporal, foram realizadas as medidas de massa 

magra appendicular (braços e pernas) (ALM), índice de massa magra apendicular 

ou índice de Baumgartner (ALM/altura2) e índice de massa gorda (FMI = massa 

gorda total /altura2) (41) 

 

4.5 Espirometria 

 

Os indivíduos foram instruídos a evitar produtos com cafeína e 

broncodilatadores 12 horas antes do teste. Todos realizaram o teste de 

espirometria por profissionais qualificados com o aparelho Easy One spirometer 

(ndd Medical Technologies, Zurich, Switzerland) e de acordo com as diretrizes da 

Sociedade Americana   de Cirurgia Torácica, 1994 com medidas de capacidade 

viral forçada (CVF) e volume expiratório forçado em 1 segundo (VEF1) e cálculo 
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de VEF1/CVF. Forma realizadas três medidas consecutivas, com a quarta medida 

realizada após broncodilatador. (salbutamol 400 μg.) 

 

4.6 Avaliação de fraturas 

 

Foi realizada através de dois métodos 

A) avaliação clínica: todos os pacientes responderam um questionário aplicado em 

que relataram ocorrência de fraturas resultantes ou não de quedas, nos últimos 5 

anos. Todas as fraturas relatadas foram consideradas na análise, exceto fraturas 

de crânio, mãos e pés.  

B) Radiografia de coluna torácica e lombar: 162 indivíduos (85 no GDPOC e 77 no 

GC) realizaram radiografia póstero-anterior e lateral de coluna torácica e lombar 

para avaliação de fraturas vertebrais. Somente fraturas classificadas como II ou III 

na escala semiquantitativa de Genant foram consideradas. Todas as radiografias 

foram avaliadas pelo mesmo médico radiologista. 

Portanto, o termo “fraturas totais” foi utilizado neste estudo como referência para o 

número de fraturas relatadas pelos indivíduos, bem como fraturas avaliadas na 

radiografia no momento do estudo. 

5 RESULTADOS 

 

A Tabela 1 apresenta as características gerais, demográficas, dados de 

composição corporal e resultados laboratoriais dos grupos DPOC e controle. 
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Os dois grupos não diferiram quanto à média de idade e a distribuição dos 

sexos, em ambos houve a maior prevalência de indivíduos do sexo masculino 

(GC: 58,0% e GDPOC: 60,4%), sem diferença entre os grupos.   

Quando comparado ao grupo controle, o GDPOC apresentou menor média 

de peso e IMC, bem como diferenças na composição corporal indicadas por 

valores mais baixos de ALM, FMI e Índice de Baumgartner. 

Os níveis séricos de cálcio total e TSH não diferiram significativamente 

entre os grupos. O GDPOC apresentou valor significativamente superior de 

creatinina sérica em relação ao do GC. No entanto, a função renal foi normal em 

todos os participantes e seu o valor médio foi semelhante em ambos os grupos. 

A avaliação dos parâmetros séricos osteometabólicos revelou níveis de 

PTH mais altos e de 25(OH)D e CTX mais baixos no GDPOC, em comparação 

com GC. 
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Tabela 1. Dados demográficos, de composição corporal e laboratoriais do grupo controle e 
grupo DPOC 

 
 GC 

 n = 81 

GDPOC                 

n= 91  

p 

Dados demográficos da população estudada   

Idade (anos)  64,1±8,9 66.2±9,2 0,08 

Número de homens (%) 47 (58) 55 (60)  

0,76 Número de mulheres (%) 34(42) 36(40) 

Dados antropométricos e composição corporal   

Peso (kg) 76,0±12.8 70,4±13.1 0,01 

IMC (kg/m2) 29,4±4.4 27,35±5,1 0,01 

ALM (kg) 20,3±4.4 19,0±4,1 0,05 

Índice de Baumgartner (kg/m2) 7,8±1.2 7,3±1,1 0,01 

FMI (kg/m2) 10,5±3.8 8,8±4,1 0,01 

Dados laboratoriais       

Cálcio total (VR: 8.6 -10.2 mg/dl) 9,12±0,65 9,14±0,68 0,82 

Creatinina (VR: 0.5-1.2 mg/dl) 0,72±0,27 0,84±0,23 0,01 

TSH (VR: 0.27-4.20 mUI/ml)  2,76±3,1 3,26±1,3 0,67 

PTH (VR: 10-65 pg/ml) 45,2±14,1 52,7±22,7 0,01 

25OHD (VR: 30-60ng/ml) 28,8±10,2 24,04±11,7 0,01 

CTX (VR:<0.650 ng/ml) 0,378±0,190 0,322±0,170 0,04 
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P1NP (VR: 13.8-60.9 mcg/L)   51,3±27,4 45,0±24,4 0,12 

Osteocalcina (VR: 14-46 ng/ml) 20,4±8,5 19,3±10,3 0,47 

p significativo ≤0.05; GDPOC: grupo DPOC; GC: grupo controle 

     

A Tabela 2 mostra os dados provenientes do questionário aplicado aos 

indivíduos recrutados em ambos os grupos. Não houve diferença estatística na 

prevalência do hábito de etilismo, de algumas doenças crônicas e do uso de 

medicações entre o GDPOC e GC. As condições relacionadas ao tabagismo 

foram significativamente mais prevalentes no GDPOC do que no GC. 

Tabela 2. Dados do número da indivíduos em cada grupo em relação a hábitos de vida, 

antecedentes pessoais e medicamentosos 

 GC 

n = 81 

GDPOC                

n= 91  

p 

Etilismo 2 4 0.68 

Tabagismo atual 0 4  

<0.01 Ex- tabagista 26 75 

Não tabagista 55 12 

Atividade física 40 37 0.28 

Diabetes 20 16 0.34 

HAS 41 52 0.36 

Doença cardíaca 3 10 0.08 

Dislipidemia 9 13 0.64 
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Diuréticos tiazídicos 18 21 0.99 

Insulina 1 4 0.37 

Antidiabéticos orais 12 13 0.99 

p significativo ≤0.05    Abreviações: GDPOC: grupo DPOC; GC: grupo controle HAS: Hipertensão arterial sistêmica. 

A tabela 3 apresenta os dados de densidade mineral nos grupos estudados, 

bem como nas comparações por sexo. 

O GDPOC apresentou valores médios de DMO mais baixos do que os do 

grupo controle em todos os sítios avaliados. No GDPOC, as médias de DMO em 

todos sítios avaliados foram significativamente mais alta nos indivíduos GOLD I/II 

comparados aos GOLD III/IV: L1-L4 1,098±0,200 g/cm2 vs 0,988±0,180 g/cm2, 

respectivamente, p < 0,01; colo fêmur 0,889± 0,130 g/cm2 vs 0,830±0,130 g/cm2, 

respectivamente, p = 0,03; fêmur total 0,942±0,140 g/cm2 vs 0,883± 0,130 g/cm2, 

respectivamente, p = 0,04.  

As prevalências de osteopenia e osteoporose foram significativamente mais 

altas no grupo DPOC em relação ao grupo controle. O GDPOC teve 2,4 vezes 

mais chance de apresentar osteopenia e 2,6 vezes mais chance de apresentar 

osteoporose do que o GC, obedecendo às seguintes equações: 

● Chance de osteopenia e (0,6834 +0,8975 x grupo +0,0463 x idade – 0,0487 x peso)  

● Chance de osteoporose e (-1,3439 + 0,9590 x grupo +0,0725 x idade – 0,0937 x peso) 

Quedas com fraturas nos últimos 5 anos foram mais frequentes no grupo 

DPOC (36,3% vs 7,4% no GC, p<0,01), e indivíduos com doença pulmonar mais 

grave também apresentaram maior percentual de quedas com fraturas (grupo 

GOLD I/II : 26,5%, grupo GOLD III/IV: 47,6% e GC 7,4%,p <0,01). Quando 
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avaliados com grupo total não houve diferença no percentual de indivíduos com 

fraturas radiográficas vertebrais entre os grupos.  

Entretanto, quando separado por gêneros, os homens com DPOC tiveram 

cerca de 4 vezes mais fraturas radiográficas do que os controles masculinos 

(p=0,01).  

O GDPOC apresentou maior prevalência de fraturas totais (relatadas + 

observadas) do que o GC (57,1% vs 17,2%, respectivamente, p < 0,01). No 

GDPOC, estas fraturas totais foram mais prevalentes entre indivíduos com doença 

pulmonar mais grave (GC: 17,2%, GOLD I/II: 51,0% e GOLD III/IV: 64,2%, p < 

0,01). Esta diferença se manteve significativa mesmo quando os grupos foram 

analisados por gênero. 

Considerando-se todos os homens com fraturas (DPOC e controles) pela 

radiografia, estes apresentavam maior idade (72,2±7,4 vs 65,3±9,3anos, p=0,008) 

e maior carga tabágica (96,6±31,4 anos-maço vs 41,5±26,8 anos maço, p<0,01) 

em relação aos homens que não tinham fraturas radiográficas. Além disso, a DMO 

em colo do fêmur e fêmur total foi menor no grupo de homens com fraturas do que 

nos sem fraturas (0,828±0,126 ± vs 0,942±0,166 g/cm2, p=0,008 e 0,900±0,137 vs 

1,013±0,172 g/cm2, p=0,01, respectivamente). Quando consideramos apenas os 

homens com DPOC, aqueles com fraturas radiográficas também eram mais velhos 

(72,5±6,03 vs 66,2±9,72 anos, p= 0,03) e tinham uma carga tabágica maior 

(96,6±31,4 vs 42,1±27,6 anos maço, p<0,01), porém, a DMO não se mostrou 

diferente (DMO L1-L4 1,048 ±0,190 vs 1,093 ±0,190, p=0,649; DMO colo femoral 

0,823±0,140 vs 0,884±0,13, p =0,146; DMO fêmur total 0,894±0,150 vs 0,941± 

0,130, p=0,343, respectivamente para fraturados e não fraturados ).  
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Tabela 3. Média de DMO, resultados da densitometria óssea e prevalência de fraturas dos 
grupos controle e DPOC

 GC 

      n = 81 

GDPOC               

n= 91  

p 

Densitometria óssea     

DMO L1-L4 (g/cm2) 1,130±0,230 1,050±0,190 0,01 

T-score coluna -0,5±1,8 -1,3±1,6 0,01 

DMO colo do fêmur (g/cm2) 0,960±0,180 0,860±0,130 <0,01 

T-score colo fêmur -0,6±1,3 -1,4±1,0 <001 

DMO fêmur total (g/cm2) 1,030±0,180 0,920±0,140 <0,01 

T-score fêmur total -0,2±1,3 -1,0 ±1,0 <0,01 

% de diagnóstico de osteoporose 17,3 29,7 <0,01 

% de diagnóstico de osteopenia 38,3 50,5 <0,01 

Avaliação de fraturas      

% indivíduos com quedas com fraturas  7,4 36,3 <0,01 

% indivíduos com fraturas evidenciadas na 

radiografia 

9,1 18,8 0,11 

      % homens com fraturas evidenciadas na 

radiografia 

6,5 25,9 0,01 

      % mulheres com fraturas evidenciadas na 

radiografia 

14,8 6,9 0,67 

% faturas totais (radiografia e relatadas) 17,2 57,1 <0,01 
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      % fraturas totais em homens 14,9 60,0 <0,01 

      % fraturas totais em mulheres 20,5 52,0 <0.01 

p significativo ≤0.05; Abreviações: GDPOC: grupo DPOC; GC: grupo controle; DMO: densidade mineral óssea 

 

Tabela 4. Variáveis significativas em modelos univariados para Osteopenia, Osteoporose e 

Fraturas 

 

Osteopenia 

     

 Coeficiente DP OR 95% IC  p 

GDPOC 1,09 0,37 2,97 1,44-6,14 <0,01 

Idade (anos) 0,05 0,02 1,06 1,01-1,10  0,01 

Peso (kg) -0,05 0,02 0,95 0,92-0,98 <0,01 

IMC (kg/m2) -0,12 0,04 0,89 0,82-0,96 <0,01 

Osteocalcina (ng/ml) 0,05 0,02 1,05 1,00-1,10  0,04 

PTH (pg/ml) 0,03 0,01 1,03 1,00-1,05  0,02 

Uso de corticoides inalatórios (últimos 3 meses) 0,87 039 2,38 1,12-5,07  0,02 

VEF1/CVF -0,02 0,01 0,98 0,96-1,00  0,03 

T-score coluna lombar -1,13 0,20 0,32 0,22-0,48 <0,01 

T-score colo do fêmur -4,13 0,80 0,02 0,00-0,08 <0,01 

T-score fêmur total -2,95 0,54 0,05 0,02-0,15 <001 

Índice de Baumgartner (kg/m2) -0,70 0,17 0,50 0,35-0,70 <0,01 
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Massa magra apendicular- ALM (kg) 0,00 0,00 1,00 1,00-1,00 <0,01 

Índice de massa magra- LMI 0,00 0,00 1,00 1,00-1,00 <0,01 

 

Osteoporose 

     

GDPOC 1,35 0,44 3,86 1,63-9,10 <0,01 

Idade (anos) 0,08 0,02 1,09 1,04-1,14 <0,01 

Peso (kg) -0,10 0,02 0,90 0,87-0,94 <0,01 

IMC (kg/m2) -0,17 005 0,84 0,76-0,93 <0,01 

Osteocalcina (ng/ml) 0,07 0,03 1,07 1,02-1,13  0,01 

PTH (pg/ml) 0,03 0,01 1,03 1,00-1,06  0,02 

Uso de corticoides inalatórios (últimos 3 meses) 1,60 0,45 4,95 2,05-11,9 <0,01 

Uso de corticoides orais (vezes no último ano) 2,17 1,00 8,75 1,24-61,7   0,03 

VEF1 -0,03 0,01 0,97 0,96-0,99 <0,01 

VEF1/CVF  -0,03 0,01 0,97 0,95-0,99 <0,01 

T-score colina -2,74 0,38 0,06 0,03-0,14 <0,01 

T-score colo do fêmur -6,42 0,92 0,00 0,00-0,01 <0,01 

T-score fêmur total -4,25 0,61 0,01 0,00-0,05 <0,01 

Índice de massa gorda -0,12 0,05 0,88 0,79-0,98  0,02 

Índice de Baumgartner(kg/m2) -0,72 0,20 0,49 0,33-0,73 <0,01 

Massa magra apendicular(kg) 0,00 0,00 1,00 1,00-1,00 <0,01 
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Índice de massa magra 0,00 0,00 1,00 1,00-1,00 0,01 

 

Fraturas 

     

GDPOC 1,85 0,36 6,38 3,13-13,0 <0,01 

Idade (anos) 0,06 0,02 1,06 1,02-1,09 <0,01 

Creatinina (mg/dl) 1,63 0,67 5,10 1,38-18,8  0,01 

PTH (pg/ml) 0,02 0,01 1,02 1,00-1,03  0,04 

Uso de corticoides inalatórios (últimos 3 meses) 1,69 0,34 5,43 2,78-10,6 <0,01 

Tabagismo 1,22 0,35 3,40 1,69-6,80 <0,01 

Carga tabágica (anos-maço) 0,02 0,01 1,02 1,00-1,04  0,03 

VEF1 -0,02 0,01 0,98 0,95-0,97 <0,01 

VEF1/CVF  -0,04 0,01 0,97 0,95-0,97 <0,01 

T-score coluna lombar -0,23 0,10 0,80 0,65-0,96  0,02 

T-score colo fêmur -0,84 0,18 0,43 0,29-0.61 <0,01 

T-score fêmur total -0,83 0,18 0,44 0,30-0,61 <0,01 

Presença de Osteopenia na DXA 1,48 0,43 4,39 1,88-10,2 <0,01 

Presença de Osteoporose na DXA 1,66 0,48 5,25 2,04-13,5 <0,01 

p significativo ≤0.05; Abreviações: GDPOC: grupo DPOC; GC: grupo controle; DP- desvio padrão; OR- Odds ratio;  IC- intervalo de 

confiança; VEF1- volume expiratório forçado em 1 segundo pós broncodilatador; VEF1/CVF- taxa volume expiratório forçado em 1 

segundo pós broncodilatador/capacidade vital forçada. 
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A tabela 5 mostra a comparação dos indivíduos do sexo masculino entre os 

grupos GDPOC e GC. Os homens com DPOC tiveram cerca de 4 vezes mais 

fraturas radiográficas do que os controles masculinos (p = 0,01). Além disso, os 

parâmetros de composição corporal também diferiram nos homens do GDPOC 

quando comparados com os homens do GC (p < 0,02). Dentre as mulheres, estas 

diferenças não foram significativas.  

Tabela 5: Resultados comparativos entre os grupos GC e GDPOC na população masculina 

  Homens GC 

n=47 

Homens GDPOC 

n=55 

p 

Dados demográficos da população estudada 

Idade (anos)  65,1± 9,4 67,8 ±9,2 0,11 

Dados antropométricos e composição corporal   

Peso (kg) 78,5±12,1 71,7±11,6 0,007 

IMC (kg/m2) 28,6±3,94 26,1±3,84 0,002 

ALM (kg) 22,8±3,374 21,5±3,109 0,013 

Índice de Baumgartner (kg/m2) 8,3±1,03 7,8±1,05 0,004 

FMI (kg/m2) 8,8±3,1 6,9±2,8 0,003 

Densitometria óssea     

DMO L1-L4 (g/cm2) 1,188±0,236 1,080±0,190 0,038 

T-score coluna -0,2±1,9 -1,1±1,5 0,025 

DMO colo do fêmur (g/cm2) 0,984±0,178 0,868±0,130 0,001 
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T-score colo fêmur -0,6±1,3 -1,5±1,0 <0,01 

DMO fêmur total (g/cm2) 1,067±0,178 0,928±0,136 <0,01 

T-score fêmur total -0,15±1,2 -1,1±0,9 <0,01 

% de diagnóstico de osteoporose 7 15 0,025 

%de diagnóstico de osteopenia 18 28 0,025 

Avaliação de fraturas      

% indivíduos com quedas com fraturas  10,6 38,1 0,001 

% indivíduos com fraturas evidenciadas na 

radiografia 

6,5 25,9 0,026 

% faturas totais (radiografia + relatadas) 14,9 60 <0,01 

p significativo ≤ 0.05    Abreviações: GDPOC: grupo DPOC; GC: grupo controle IMC: índice de massa corporal, ALM: apendicular 
lean mass, FMI: fat mass index, DMO: densidade mineral óssea. 

 

Comparando-se homens com e sem fraturas radiográfica em ambos os 

grupos DPOC e controle, os homens com fratura apresentavam idade mais 

elevada (72,2 ± 7,4 vs 65,3 ± 9,3 anos, p = 0,008) e maior carga tabágica (96,6 ± 

31,4 anos-maço vs 41,5 ± 26,8 anos-maço, p < 0,01) em relação aos sem fraturas 

radiográficas. Além disso, as DMO médias no colo do fêmur e fêmur total foram 

mais baixas no grupo de homens com fraturas do que nos sem fraturas (0,828 ± 

0,126 vs 0,942 ± 0,166 g/cm2, respectivamente, p = 0,008 e 0,900 ± 0,137 g/cm2 

vs 1,013 ± 0,172 g/cm2, respectivamente, p = 0,01). Quando consideramos 

apenas os homens com DPOC, aqueles com fraturas radiográficas quando 

comparados aos sem fraturas também eram mais velhos (72,5 ± 6,03 vs 66,2 ± 

9,72 anos, respectivamente, p = 0,03) e tinham uma carga tabágica maior (96,6 ± 

31,4 vs 42,1 ± 27,6 anos-maço, p<0,01), porém a BMD não se mostrou diferente 

entre fraturados e não fraturados: L1-L4, 1,048 ± 0,190 vs 1,093 ± 0,190, 

respectivamente, p = 0,649; colo femoral 0,823 ± 0,140 vs 0,884 ± 0,13, 
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respectivamente, p = 0,146; fêmur total 0,894 ± 0,150 vs 0,941 ± 0,130, 

respectivamente, p=0,343, respectivamente.  

Considerando as fraturas totais (relatadas e radiográficas), a chance de fratura 

quando somados ambos os grupos obedeceu a seguinte equação:   

● Chance de fratura= e -2,3217 + 1,5596 x grupo* – 0,7301 x T-score colo fêmur  

(grupo controle=0 e grupo DPOC= 1). 

Desta forma, baseado nesta equação, cada redução de 1 DP no T-score do 

colo do fêmur aumentou em 2,07 vezes a chance de fraturas. No entanto, a 

chance de fratura foi 4,7 vezes maior no grupo DPOC comparado ao controle.  

De acordo com o gráfico, por exemplo, em indivíduos com valor de T-score 

de -3,0, a chance de fatura foi de 4,17 no GDPOC e 0,87 no GC. Além disso, essa 

chance de fratura aumentou exponencialmente com valores de T-score < -0,6 no 

GDPOC, enquanto no GC isso ocorreu no limiar de -2,7 DP.  

 

Figura 2. Representação gráfica da chance de fratura de acordo com valores de T-score do colo 
do fêmur nos grupos controle e DPOC. A chance de fraturas no grupo DPOC é 4,7 vezes maior do 
que em no grupo controle. 
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Na avaliação de acordo com a gravidade da doença, a chance de fratura 

nos pacientes GOLD I/II foi de 4,3 e entre os pacientes GOLD III/IV foi de 5,4 

vezes quando comparados a um indivíduo do GC. Os limiares, respectivamente, 

para aumento exponencial de chance fraturas de acordo com T-score do colo 

femoral foram de -0,6 e -0,3, para GOLD I/II e III/IV, respectivamente. Entre os 

pacientes GOLD I/II, a média de DMO do colo femoral foi de 0,889 g/cm2 e entre 

os pacientes GOLD III/IV foi de 0,830 g/cm2 (p = 0,03). 

 

Figura 3. Representação gráfica da chance de fratura de acordo com valores de T-score do colo 
do fêmur nos grupos controle e DPOC. O grupo DPOC foi subdividido conforme a gravidade da 
doença de acordo com a classificação GOLD. GOLD I e II (formas mais leves) e GOLD III e IV 
(formas mais graves). A chance de fratura nos pacientes GOLD I/II foi de 4,3 e entre os pacientes 
GOLD III/IV foi de 5,4 vezes quando comparados a um indivíduo do GC. 
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A tabela 6 mostra a comparação entre os grupos de acordo com resultados 

de densitometria óssea. 

Indivíduos do GDPOC apresentam maior chance de fraturas do que 

indivíduos do GC nos três laudos de DXA (Normal, Osteopenia ou Osteoporose). 

Na análise por grupos categorizados segundo o laudo da densitometria óssea, 

observa-se que aqueles com densitometria classificadas como Normal (T-score>-

1,0), os indivíduos do grupo DPOC apresentaram uma maior chance de fratura em 

comparação com GC (OR 5,3, p=0,04). Entre os osteopênicos (T-score entre -1,0 

e -2,5), a chance de fratura no GDPOC foi 5,7 vezes maior do que a de indivíduos 

do GC da mesma categoria, e na Osteoporose (T-score<-2,5) a chance foi 4,09 

maior.   
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Tabela 6. Distribuição de indivíduos nos grupos GDPOC e GC sobre a presença ou 
ausência de fraturas (totais) nas três categorias da densitometria (Normal, Osteopenia ou 

Osteoporose) 

  GC GDPOC p* OR** 

Densitometria óssea     

Normal       

 

 5,3 (p = 0,04) 

Indivíduos com fraturas - n (%) 3 (8,3) 6 (33,3) 

0,05 

Indivíduos sem fraturas - n (%) 33 (91,6) 12 (66,6) 

Total 36 (100) 18 (100)   

Osteopenia     

 

 5,7 (p < 0,01) 

Indivíduos com fraturas - n (%) 7 (22,6) 29 (63,0) 

0,001 

Indivíduos sem fraturas - n (%) 24 (77,4) 17 (36,9) 

Total 31 (100) 46 (100)   

Osteoporose     

 

4,09 (p = 0,05) 

Indivíduos com fraturas - n (%) 4 (28,6) 17 (62,9) 

0,07 

Indivíduos sem fraturas - n (%) 10 (71,4) 10 (37,0) 

Total 14 (100) 27 (100)     

p significativo ≤ 0,05; p* teste de qui-quadrado; ** Teste Breslow-Day para odds ratio  

Abreviações: GDPOC: grupo DPOC; GC: grupo controle OR: chance de fratura entre indivíduos do GDPOC e GC para os resultados 

Normal, Osteopenia e Osteoporose.  
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6 DISCUSSÃO 

No presente estudo, indivíduos com DPOC apresentaram menor densidade 

mineral óssea nos três sítios analisados pela densitometria em relação aos 

controles. Estudos com micro-TC e biopsia óssea em mulheres com a DPOC 

revelam que além da diminuição de massa óssea, há também qualidade óssea 

inferior, com parâmetros dinâmicos sugerindo baixa remodelação, redução da 

atividade osteoblástica e maior prevalência de fraturas vertebrais (77). Nossos 

achados corroboram a hipótese de baixa remodelação, uma vez que o grupo 

DPOC tinha menores níveis de CTX sérico (Tabela 1).  Entretanto, este grupo 

apresentava maiores níveis de PTH possivelmente secundário a menores 

concentrações de 25(OH)D. Diversos estudos sugerem deficiência de vitamina D 

em indivíduos com doenças pulmonares (78–80). Isso poderia ser explicado por 

menor exposição solar em pacientes com maior restrição de mobilidade, uma vez 

que em muitos estudos a deficiência está relacionada à maior gravidade da 

doença pulmonar e menor capacidade ao exercício e  força muscular (81). Além 

disso, sugere-se que baixos níveis de vitamina D  podem ser consequência  da 

inflamação crônica, em que pode haver, portanto, o consumo desta vitamina em 

condições de inflamação sistêmica como no envelhecimento, obesidade, diabetes, 

doenças cardíacas e reumatológicas/autoimunes (82).  

Em relação a alterações de massa óssea descritas, alguns estudos 

sugerem que a hipoxemia crônica pode levar a redução de massa óssea em 

indivíduos com doenças pulmonares (16) . O fator de transcrição osteoblástico 

Runx2, regulador da transcrição da osteocalcina, osteopontina, sialoproteína, 

osteoprotegerina e colagenase, parecem estar com menor expressão na situação 

de hipóxia(83). Além disso, esta situação parece levar a maior produção de 

mediadores inflamatórios supressores da formação e estimuladores da reabsorção 

óssea como o IL1, TNFα(15)  e IL-6 (9). O HIF-1α (Hypoxia-inducible factor) é um 

importante fator de transcrição regulador da resposta celular a situação de hipóxia 

e que leva a formação óssea secundária ao aumento da angiogênese (84). Em 
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DPOC, o mecanismo fisiológico de vasoconstrição em resposta a hipóxia alveolar 

pulmonar está reduzido, havendo hipoxemia sistêmica e consequente ativação 

crônica do HIF-1α (85). . Dafu Chen et al (86) demonstraram que o crescimento do 

osteoblasto é inibido durante a hipóxia e o HIF-1α inibe a via Wnt por meio da 

ativação da expressão do gene Sost que expressa a esclerostina (de maneira 

dose dependente), um antagonista da via formadora Wnt (86) . Na progressão da 

DPOC há reparo pulmonar prejudicado pela desregulação de vias de sinalização 

envolvidas, particularmente Wnt e Notch no compartimento mesenquimal 

(76,87,88). A via RANK/RANKL/osteoprotegerina (OPG) também mostra-se 

alterada em indivíduos com DPOC, com maior razão RANKL/OPG, maiores níveis 

de RANKL e menores de OPG (89,90) em indivíduos DPOC, estando associada 

com menor DMO. Além disto, a maior produção osteoclástica de endopeptidases 

responsáveis pela degradação da matriz extracelular, como a metaloproteinase-9, 

parece ocorrer nestes indivíduos, principalmente aqueles com osteoporose (91)  o 

que pode ser um mecanismo adicional de maior reabsorção óssea.  

Em relação a avaliação de composição corporal, nossos dados mostram 

menor IMC e massa gorda no grupo DPOC comparado ao controle. Zhong N et al 

documentaram maior prevalência de baixo IMC em um estudo numa população 

chinesa com DPOC (92). Na avaliação pelo índice de Baumgartner, o grupo 

DPOC apresentou valores menores comparados ao GC. Estudos mostraram que 

estes parâmetros estão associados a piores desfechos. A melhora da massa 

magra nos indivíduos DPOC é um grande desafio devido à limitação da 

capacidade pulmonar ao exercício e grande dificuldade de mobilidade com alto 

risco de quedas, maior susceptibilidade a fraturas com progressivo 

comprometimento da qualidade de vida. Porém não conseguimos correlacioná-los 

com risco de fraturas e com diagnóstico de osteoporose nesta população. 

Em nosso estudo, os homens DPOC apresentaram mais fraturas vertebrais 

documentadas por radiografias do que controles, bem como quedas que 

resultaram fraturas e relatos destas (Tabela 3). A relevância clínica disso é que as 

fraturas vertebrais podem reduzir ainda mais a capacidade pulmonar com maior 

limitação da função respiratória e agravamento do quadro respiratório (62). Além 
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disso, fraturas de quadril parecem levar a maior mortalidade em homens 

comparados a mulheres , e em indivíduos com DPOC (93). Soma-se o fato que a 

prevalência da DPOC é maior em homens (94). Como o reconhecimento de 

osteoporose em homens é menor e mais tardio, o risco de fratura torna-se ainda 

mais relevante na avaliação deste subgrupo avaliado por nós. Morden et al 

verificaram que uma população masculina com DPOC realizou menos exames de 

densitometria e menos tratamento para osteoporose, apesar de elevadas taxas de 

fraturas (95). Assim, nossos dados sugerem que homens DPOC devam ser melhor 

avaliados quanto à fragilidade óssea. 

A DXA apresenta como resultado a DMO, uma medida de densidade areal, 

que estima o risco de fratura com alta especificidade, de acordo com ponto de T-

score adotado como corte. De acordo com a OMS o ponto de corte de T-score ≤ -

2.5 é útil para o diagnóstico de osteoporose, no entanto apresenta reduzido poder 

prognóstico para a chance de fratura (45) uma vez que este evento pode ocorrer, 

inclusive com maior frequência, em indivíduos classificados com osteopenia 

(46,47) o que reflete a baixa sensibilidade do método para predição de fraturas, de 

acordo com o ponto de corte adotado para diagnóstico e conduta. No presente 

estudo, foi encontrada no grupo DPOC, uma prevalência de 29,6% de 

osteoporose e 50,5% de osteopenia, sendo que fraturas (relatadas ou 

radiografadas) ocorreram em 32% dos osteoporóticos e 55,7% dos osteopênicos. 

Assim, 88% dos indivíduos do grupo DPOC que relataram e/ou apresentaram 

fraturas na radiografia apresentaram alterações densitométricas. Assim, além da 

idade, que é fator de risco independente da DMO para fraturas, outros fatores de 

risco devem ser considerados na avaliação prognóstica, mesmo de forma 

independente da medida de DMO. O FRAX é uma ferramenta que reúne 

importantes fatores clínicos de risco para fratura e mortalidade, com ou sem a 

medida da DMO (96). 

Apesar de considerada ferramenta validada por grande número de estudos 

e com boa acurácia (97) apresenta importantes limitações, como ausência de 

mensuração de carga tabágica, dose de glicocorticoide, quedas e utilização do 

dado densitométrico somente do colo do fêmur, entre outras (98). Sua aplicação 
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em casos de osteoporose secundária tem limitações relacionadas aos fatores de 

risco que podem estar contemplados de maneira subestimada na avaliação do 

risco. Além disso, existe escassez de evidência em diversos instrumentos de 

avaliação de risco para população masculina especificamente (99). Estudos em 

populações com DPOC sugerem que o FRAX pode não predizer adequadamente 

o risco de fraturas vertebrais, principalmente em estadios mais avançados da 

doença (33). O estudo GLOW mostrou que a adição de diversas comorbidades ao 

FRAX entre elas a DPOC, aumenta a predição de fraturas (100). Dessa forma, 

apesar de no FRAX estarem listados os mais evidentes fatores de risco para 

fraturas, devem ser considerados quaisquer fatores na avaliação clínica do 

indivíduo que possam elevar chance de risco individual para osteoporose e/ou 

fraturas.  

Além disso, na análise do gráfico chance de fratura vs T-score no colo do 

fêmur realizado neste estudo, podemos observar que para um mesmo valor de T-

score, o grupo DPOC apresenta sempre maior chance de fratura (4,7 vezes), em 

comparação ao GC (Figura 1). Dessa forma, nossos dados permitem concluir que 

a DPOC é fator de risco independente para fraturas e que seja considerada essa 

relevância em ferramentas de predição de fraturas, como o FRAX. No entanto, 

mais estudos para avaliação de acurácia na predição de fraturas em indivíduos 

com DPOC devem ser realizados para confirmação desta hipótese. 

Nosso estudo apresentou algumas limitações, entre os quais ser um estudo 

transversal, em que houve observação de prevalência de fraturas e não da 

incidência na população estudada, ausência de cálculo do FRAX para 

comparação com risco estimado pela densitometria óssea, já que avaliamos 

indivíduos virgens de tratamento para fragilidade óssea. Além disso, houve 

consideração de fraturas relatadas, já que foram documentadas somente as 

vertebrais por radiografia. Além disso, não realizamos testes funcionais para 

documentação de sarcopenia, apenas avaliamos a composição corporal por DXA.  

Em relação aos pontos fortes do presente estudo, apresentamos dados 

com comparação ao controle pareado por sexo e idade, o que aumenta o poder 

das associações e chances de eventos. A avaliação dos marcadores de 
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remodelação óssea permitiu uma possível visão sobre a fisiopatologia das 

alterações ósseas no indivíduo com DPOC. Por fim, a realização de radiografias 

de coluna torácica e lombar permitiu a documentação das fraturas mais frequentes 

na população estudada, assim como quantificação de quedas que resultaram em 

fraturas. 

Todos os indivíduos do estudo com diagnóstico de Osteoporose passaram 

a acompanhar e tratar a doença no ambulatório de Doenças Osteometabólicas da 

Disciplina de Endocrinologia da UNIFESP/EPM. 
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7 CONCLUSÕES  

Este estudo caso-controle revelou uma maior prevalência de fragilidade 

óssea e fraturas em indivíduos com DPOC, independente da massa óssea, 

quando comparados com controles saudáveis pareados para idade e sexo.  

A prevalência de Osteoporose foi 1,7 vezes maior e Osteopenia 1,3 vezes 

maior na população com DPOC. As fraturas vertebrais radiográficas e relatas 

também foram respectivamente 2,0 e 3,3 vezes mais prevalentes em indivíduos do 

GDPOC, que resultaram em uma chance quase 5,0 vezes maior de fraturas do 

que na população controle sem DPOC.  

A maioria dos indivíduos (97%) desconhecia a existência de fraturas 

vertebrais identificadas nas radiografias. Isto demonstra a falta de atenção sobre 

esta complicação, e está de acordo com a literatura que demonstra que grande 

parte das fraturas vertebrais não são reconhecidas e podem ser assintomáticas, 

mas indicam fragilidade óssea aumentada. Desta forma, é recomendável que um 

exame de imagem seja feito periodicamente.   

Marcadores de metabolismo ósseo mostraram maior deficiência de vitamina 

D, e maior prevalência de hiperparatiroidismo secundário no GDPOC. 

Concentrações mais baixas de CTX, um marcador de remodelação óssea, 

sugerem uma osteoporose de baixa remodelação, mas estudos adicionais são 

necessários para conclusão da fisiopatologia da doença óssea no GDPOC. 

O sexo masculino, maior carga tabágica T-score de colo de fêmur e idade 

mais avançada foram fatores de risco relevantes na ocorrência de fraturas em 

indivíduos DPOC. O T-score de colo de fêmur foi o preditor mais relevante, e 

observou-se um incremento significativo do risco de fraturas no grupo DPOC com 

T-score a partir de -0,6; sugerindo que este parâmetro deva ser interpretado 

diferentemente do preconizado pela OMS para definição de risco de fraturas.  

Não foi possível identificar a associações das diferentes comorbidades 

presentes com fragilidade óssea, uma vez que estas não diferiram entre os grupos 

estudados.  
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Nossos resultados sugerem a necessidade de protocolos específicos para 

diagnóstico de osteoporose no DPOC. A avaliação de risco de fraturas e 

tratamento da doença óssea devem ser estabelecidos para estes indivíduos, uma 

vez que essa disfunção pulmonar pode ser considerada um fator de risco 

independente para ocorrência de tais eventos e devem fazer parte da avaliação 

global de um indivíduo com DPOC. 
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Nota à população: 

Esta pesquisa pretendeu verificar se os indivíduos com doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC) possuem maior risco de fraturas ósseas e osteoporose 

do que indivíduos sem DPOC. Os resultados mostraram que os pacientes com 

DPOC possuem 4,7 vezes maior risco de terem uma fratura óssea 2,6  vezes 

maior chance de terem osteoporose do que os indivíduos sem DPOC, com mesma 

idade e sexo.  A grande maioria dos pacientes desconhecia a presença das 

fraturas vertebrais, portanto, tanto pacientes como os médicos que os 

acompanham devem ficar alertas para este risco, identificado pelas radiografias de 

coluna torácica e lombar. A presença de fraturas vertebrais aumenta o risco de 

novas fraturas e podem acabar agravando a função respiratória e a sobrevida 

destes pacientes. Existem maneiras de preveni-las, portanto, estar alerta para esta 

complicação poderá possibilitar a orientação de medidas e medicamentos que 

podem evitar novas fraturas.  
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Anexos 

Anexo 1. Artigo publicado na revista Osteoporosis International em 2019 
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Anexo 2. Parecer Consubstanciado do CEP (Comitê de Ética) 
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São Paulo, 30 de setembro de 2010. 

CEP 0369/10 

 

 

IImo(a). Sr(a). 

Pesquisador(a) ELIAS FERREIRA PORTO 

Co-Investigadores: José Roberto Jardim (orientador) 

Disciplina/Departamento: Pneumologia/Medicina da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São 

Paulo 

Patrocinador: Recursos Próprios. 

 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUCIONAL 

 

 

Ref: Projeto de pesquisa intitulado: “Fatores que podem interferir no equilíbio postural em 

pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e suas relações com a AVD”. 

 

CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DO ESTUDO: Intervenção diagnóstica. 

RISCOS ADICIONAIS PARA O PACIENTE: Risco mínimo, desconforto mínimo, envolvendo coleta de 

sangue arterial. 
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OBJETIVOS: Avaliar se o desequilíbrio postural está relacionado com as dificuldades de realização das 

atividades da vida diária. Avaliar se fatores como depressão, estado cognitivo reduzido, baixa e pior 

qualidade de vida estão relacionados com aumento do desequilíbrio postural no paciente com DPOC. 

Avaliar se o desequilíbrio postural em indivíduos com DPOC tem como consequência quedas e menor 

atividade física. 

RESUMO: Estudo randomizado, controlado prospectivo no qual será avaliado pacientes com DPOC em 

estadiamento II a IV. Os indivíduos serão avaliados clinicamente por meio da espirometria pré e pós 

broncodilatador para confirmar o diagnóstico da DPOC. Para as medidas dos volumes pulmonares 

estáticos, os pacientes farão pletismografia corporal. Será realizada anamnese para verificar a 

estabilidade clínica, consumo tabagístico e registar os medicamentos em uso. Os pacientes 

responderão a cinco questionários: Questionário de dizziness handicap inventory (DHI) pra avaliar se o 

paciente tem tontura.; Questionário do Hospital Saint George na Doença Respiratória (SGRQ) que 

avalia a qualidade de vida dos pacientes com DPOC; Minimental (<<SE) que avalia o estado mental e 

cognição do indivíduo; Escala de ansiedade e depressão (HAD) e Questionário específico de fadiga 

muscular (Escalas de Chalder). O grau de dispnéia será medido pela escala do Medical Research 

Council (MRC). O equilíbrio será avaliado por meio dos seguintes testes: Teste time Up and Go e Teste 

funcional Reach e baropodometria. A força muscular periférica será avaliada por meio do exame de 

preensão palmar. A capacidade funcional e realização das atividades da vida diária serão avaliadas por 

meio do Glitter test, London chest e atividades específicas da vida diária. Os pacientes realizaram 

exame para densitometria óssea. Serão recrutados 39 pacientes por grupo de pacientes com ou sem 

desequilíbrio postural. 

FUNDAMENTOS E RACIONAL: O envelhecimento compromete a habilidade do sistema nervoso central 

em realizar o processamento dos sinais vestibulares, visuais e proprioceptivos responsáveis pela 

manutenção do equilíbrio corporal, bem como diminui a capacidade de modificações dos reflexos 

adaptativos. Esses processos degenerativos são responsáveis pela ocorrência de desequilíbrio postural 

na população idosa, podendo levá-los à redução de sua autonomia social, uma vez que acabam 

reduzindo suas atividades da vida diária. Estas condições podem estar exacerbadas em doenças 

crônicas como a DPOC. 
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MATERIAL E MÉTODO: Estão descritos os procedimentos do estudo, havendo coleta de sangue 

arterial. 

TCLE: Adequado, contemplando a resolução 196/96. 

DETALHAMENTO FINANCEIRO: Sem financiamento externo - R4 503,20. 

CRONOGRAMA: 36 meses. 

OBJETIVO ACADÊMICO: Doutorado. 

ENTREGA DE RELATÓRIOS PARCIAIS AO CEP PREVISTOS PARA: 25/9/2011 e 24/9/2012. 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo ANALISOU 

e APROVOU o projeto de pesquisa referenciado. 

1. Comunicar toda e qualquer alteração do projeto e termo de consentimento livre e esclarecido. Nestas 

circunstâncias a inclusão de pacientes deve ser temporariamente interrompida até a resposta do 

Comitê, após análise das mudanças propostas. 

2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido durante o desenvolvimento do 

estudo. 

3. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local seguro por 5 anos 

para possível auditoria dos órgãos competentes. 

 

Atenciosamente, 

 

Prof. Dr. José Osmar Medina Pestana 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo/ Hospital São Paulo 0369/10 
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Anexo 3. Estudo dos Mecanismos da Osteoporose e suas Consequências em Pacientes 
com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

Pós-Graduação em Pneumologia / Pós-Graduação em Endocrinologia Clínica e Doenças 

Osteometabólicas - Universidade Federal de São Paulo 

  

 
 

Idade________________________ Sexo:      F        M 

Endereço________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

______________________________________ 

Telefone_________________________________________

____________ 

Dados Antropométricos 

Peso__________________________________ 

Altura_________________________________ 

IMC___________________________________ 

O que o Sr. (Sra.) diria de sua própria saúde? 

 

□ Excelente 

□ Muito boa 

□ Boa 

Em relação ao ano anterior o Sr. (Sra.) apresenta 
alguma limitação em suas atividades diárias? 

□ Sim, muita limitação 

□ Sim, pouca limitação 

□ Não, nenhuma limitação 

Comparado ao ano anterior, como o Sr. (Sra.) se 
apresenta para subir escadas? 

□ Com maior limitação 

□ Com menor limitação 

□ Nenhuma limitação 

□  

Queda no último ano, resultando em fratura óssea 

em qualquer local.  

□ Sim (idade_______)   □ Não 

Local 
Nesse último ano o Sr. (Sra.) passou a praticar 
atividade física? 

□ Sim    □ Não  

Se sim, qual? _____________________ 

Frequência semanal 

□ Nunca 

□ 1-2 vezes 

□ 3-5 vezes  

Comparado ao ano anterior, como o Sr. (Sra.) diria que 
sua própria saúde está? 

□ Melhor 

□ Igual 

□  

Nome ________________________________________________________________ Data  _________/__________/_______ 

N° PE (_______) DPOC () Grupo Controle () 
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Medicamentos de uso contínuo 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________ 

Antecedentes pessoais (no último ano) 
□ DM___________________________________ 
□ HAS__________________________________ 
□ Câncer________________________________ 
□ Cirurgia gástrica_________________________ 
□ Doença hepática crônica__________________ 
□ IRC___________________________________ 
□ Diarreia crônica/ síndrome de mal absorção___ 
□ Obesidade grau 3_______________________ 
□ Hiperparatiroidismo______________________ 

□ Desnutrição____________________________ 

□ Tuberculose____________________________ 

□ Doença pulmonar crônica_________________ 

□ Epilepsia______________________________ 

□ Tiroidopatia____________________________ 

□ Outras________________________________  

  

  

  

 

 

Uso, no último ano, de: 

Corticoides   □ Sim   □ Não 

□ Sistêmicos 

 □ Prednisona □ Prednisona □ Betametasona 

 □ Dexametasona □ Meticorten   □ Prelone   □ Predsim                                

□ Diprospan □ Decadron 

□ Inalatório 

 □ Budesonida □ Fluticasona □ Betametasona □ Cidesonida,  

□ Betametasona 

Qual? 

___________________________________________ 

Dose:_________________________________________

_____________________________________________

_______ 

Há quanto tempo? 

__________________________________ 

Antiepiléticos (tipo e dose____________________) 

□ Sim   □ Não 

Diuréticos (tipo e dose_______________________) 

□ Hidroclorotiazida □ Furosemida □Clortalidona 

□ Sim   □ Não 

Hábitos 
Tabagismo 
□ Sim  □ Não  □ Ex-fumante 
N° cigarros/dia __________________________ 
Etilismo 
□ Sim   □ Não 
Dose/dia________________________________ 

 

 

  
Hábitos alimentares 

 
Consumo de leite, queijos e iogurte?  
□ Sim   □ Não 
Quantidade e frequência por dia: 
Leite: ______________________ 
Queijos:  ___________________ 
Iogurte: ____________________ 

Reposição de vitamina D e cálcio, no último ano: 

Colecalciferol (dose semanal____________) 

□ sim   □ não 

Carbonato de cálcio (dose diária__________) 

□ sim   □ não 

 

Outro ________________________________ 

Dose: ________________________________ 

Houve exacerbação da DPOC no último ano? 

 

□ Sim   □ Não 
Se sim, quantas? _____________________ 
Quais medicações tomou? 

(tipo e dose) _________________________ 
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ÍNDICE DE DISPNÉIA DO MRC 

1- Tenho falta de ar somente com exercício intenso 

2- Tenho falta de ar quando apresso o meu passo no plano ou subo ladeira 

3- Ando mais devagar que pessoas da mesma idade no plano devido falta de 

ar ou preciso parar e tomar fôlego quando ando no meu passo 

4- Paro para tomar fôlego após andar 100 metros ou após andar poucos 

minutos no plano 

5- Sinto falta de ar que não saio de casa ou ao tirar a roupa 

 

  

 

 

 

 

  

Menopausa 
□ Sim   □ Não 
Idade ____________________ 
Reposição hormonal 
□ Sim   □ Não 
Idade ____________________ 

 

Houve internação hospitalar no último ano? 
 
□ Sim   □ Não 
Se sim, motivo:______________________ 

 
Dias de internação:__________________ 
Quais medicações tomou? 
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Anexo 4. Termo de Consentimento livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Protocolo de Pesquisa: ´´Correlação entre os parâmetros de equilíbrio 

postural com a qualidade óssea e a prevalência de fraturas em pacientes 

com DPOC´´ 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU LEGAL 

RESPONSÁVEL 

1. Dados de Identificação 

Nome do Paciente: 

Documento de Identidade Nº                                                    Sexo: (   )  M    (   ) F 

Data de Nascimento:............/............/................ 

Endereço:                      .Nº                Apto:............. 

Bairro:                                                       Cidade: 

CEP:                                     Telefone:  

 

II – DADOS SOBRE A PESQUISA 

           

 A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), é uma doença crônica dos 

pulmões que diminui a capacidade para respiração, e apresenta um 

DEPARTAMENTO DE ENDOCRINOLOGIA - UNIFESP 
Rua Pedro de Toledo, 650 – 2º andar –  

Tel.: (0xx11) 5571-9826 Ramal: 4229/4235 
Vila Clementino – São Paulo – SP  
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desenvolvimento progressivo de limitação do fluxo de aéreo, não totalmente 

reversível.        

Apesar do foco principal do tratamento da DPOC ser a função pulmonar, 

com a progressão da doença e a debilidade do paciente, outras complicações 

podem surgir. Embora a presença de uma fratura vertebral aguda possa 

descompensar a função pulmonar de alguém com DPOC, apenas recentemente a 

presença de uma maior fragilidade óssea vem recebendo a atenção de 

pesquisadores que lidam com esta síndrome. 

           Neste projeto vamos avaliar os parâmetros de equilíbrio postural e 

correlacioná-los com a qualidade óssea de pacientes com DPOC, além de estimar 

a prevalência de fraturas nos mesmos. Consequentemente, o reconhecimento 

precoce da redução da massa óssea nesta população de DPOC seria útil para 

instituição de medidas preventivas e terapêuticas que minimizassem a 

probabilidade de quedas e fraturas, que podem resultar em piora da função 

pulmonar, maior limitação ao exercício e aumento da mortalidade 

           Antes de tomar qualquer decisão sobre sua participação neste estudo, é 

importante que você leia e compreenda a explicação dos procedimentos propostos 

abaixo. Este termo de consentimento livre e esclarecido descreve a finalidade, os 

procedimentos, os benefícios, riscos, desconfortos e advertências deste estudo. 

Sua participação incluirá: 

 

1. Comparecimento no setor de endocrinologia clínica, com datas pré-

determinadas a serem combinadas para realização do exame de 

densitometria óssea, composição corporal e ultrassonometria quantitativa 

de calcâneo (UQC). 

2. Realizar no mesmo dia, ou retornar no dia seguinte em endereço diferente 

que será relatado posteriormente para a avaliação do RX de coluna torácica 

e lombosacral. 

3. Os RX devem ser repetidos durante o estudo se ocorrerem fraturas. 
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4. Retirar uma coleta de sangue no setor de reabilitação respiratória no Lar 

Escola São Francisco, em datas a combinar. 

 Para a densitometria óssea, o indivíduo será posicionado deitado sob uma 

mesa móvel e deverá permanecer imóvel até o exame findar, com duração 

média de 3 minutos e será realizado por uma técnica em densitometria 

devidamente treinada. Para medir a massa corporal, utilizar-se-á uma balança 

eletrônica; para medir a estatura uma trena métrica. 

      A UQC será avaliada pelo densitômetro Hologic, modelo Sahara ultrassom 

clínico para osso. Sua praticidade de operação promove total segurança ao 

paciente, não requer uso de água ou bolsas correspondentes que possam perfurar 

ou causar algum vazamento, portátil, compacto e leve conveniente para paciente e 

operadores. O paciente irá senta-se confortavelmente com seus pés fixados na 

unidade do Sahara e em segundos realiza-se o teste (4). Os transdutores do 

equipamento enviam e recebem o sinal através de ultrassom não ionizante do 

calcâneo. A densidade mineral óssea, expressa em g/cm2, é aceita como padrão 

internacional de relatório de massa óssea. De acordo com World Heath 

Organization (WHO), um paciente com T-score abaixo de -1,0 tem baixa massa 

óssea e maior risco de fratura. 

 

Figura 4.  UQC: densitômetro Hologic, modelo Sahara 

Características do aparelho: 

- Peso: 22 libras ou 10kg; Local de medição: calcâneo; Sistema seco com 

acoplante a base de óleo (gel); Produz resultados: 10 segundos; Isppa < 0,001 W/ 
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cm2; Freqüência: 200 – 600 KHz (0,2- 0,6 mHz; Velocidade do som (SOS): 

intervalo de 1400 – 1800 m/seg 

         Todos os procedimentos envolvendo a UQC serão realizados no ambulatório 

de Doenças Osteometabólicas da Disciplina de Endocrinologia da UNIFESP e a 

aquisição dos exames será feita pela mesma técnica e a análise pelo mesmo 

examinador, de forma sistemática em todos os exames.  

         A coleta de sangue será realizada por um profissional de enfermagem 

devidamente treinado no setor de Reabilitação Respiratória do Lar Escola São 

Francisco nos dias e tempos a serem marcados por contato telefônico prévio. A 

coleta poderá trazer leve desconforto, o que raramente ocorre, gerando um 

pequeno hematoma (mancha roxa) no local da punção. Se ocorrer, desaparecerá 

em 3 a 5 dias. Os materiais utilizados serão todos descartáveis. 

2. Avaliação de Risco da Pesquisa 

 Risco leve de ocorrência de algum dano imediato ou tardio para o 

participante, considerando os procedimentos da pesquisa que incluem: coleta de 

sangue venoso (25 ml), medida de peso e altura, densitometria óssea (exame que 

avalia a massa óssea), ultrassonometria quantitativa de calcâneo (exame que 

avalia forma e geometria do osso, independentemente da densitometria) e RX de 

coluna no início do estudo e se ocorrerem fraturas durante o mesmo.   

 Exames de Sangue: A coleta de sangue será realizada por um profissional 

de enfermagem devidamente treinado no setor de Reabilitação Respiratória do Lar 

Escola São Francisco, localizado na Rua dos Açores, 310, Jd. Luzitânia, 

04032060 Telefone: 5904-8000 Fax: 5904-8024, em dia e hora pré-agendados 

com os participantes do estudo. A coleta poderá trazer leve desconforto, o que 

raramente ocorre, gerando um pequeno hematoma (mancha roxa) no local da 

punção. Se ocorrer, desaparecerá em 3 a 5 dias. Os materiais utilizados serão 

todos descartáveis.  

 Raio-X: RX de coluna tóraco-lombar e será realizado no início do estudo e 

também em qualquer tempo do estudo se ocorrer qualquer fratura ou suspeita de 
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fratura. Pouco RX será realizado para minimizar a exposição dos participantes à 

radiação.  

 Densitometria óssea: não oferece risco ao indivíduo, já que será realizada 

por uma técnica em radiologia do Ambulatório de Fragilidades Ósseas da 

Disciplina de Endocrinologia do Departamento de Clínica Médica da UNIFESP. 

Este exame não necessita de preparo prévio e sua radiação é 50 vezes menor do 

que a oferecida em um exame de raio X comum, tornando sua realização segura. 

Ultrassonometria quantitativa de calcâneo: também não oferece risco ao 

indivíduo, sua realização extremamente segura será feita por uma técnica em 

radiologia do Ambulatório de Fragilidades Ósseas da Disciplina de Endocrinologia 

do Departamento de Clínica Médica da UNIFESP.  

 

3. Duração da Pesquisa: 24 (vinte e quatro) meses. 

 

4. Benefícios: O participante terá o benefício de adquirir o conhecimento 

detalhado de sua doença, através de realização de exames específicos de alta 

tecnologia. 

  

III – ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS 

DO SUJEITO DA PESQUISA 

 

1. Direitos de fazer perguntas 

 Qualquer provável benefício do estudo para o bem estar da população 

dependerá de sua participação. Assim, se você tiver dúvidas sobre este estudo, 

tiver problemas relacionados ao ele, ou quiser informações sobre os 

procedimentos, riscos e benefícios relacionados a esta pesquisa, a qualquer 

momento você poderá entrar em contato com a fisioterapeuta Milena Carrijo Dutra 

(CREFFITO 92994-F) pelo telefone (11) 99012642 ou com a Dra. Marise Lazaretti 
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Castro (CREMESP 42.493). Para entrar em contato com o Comitê de Ética da 

UNIFESP, o telefone é (11) 5571-1062 ou (11) 5539-7162. 

 

2. Participação e retirada voluntária do Estudo 

 Você é livre para participar do estudo e para interromper sua participação 

em qualquer momento, sem ter que dar um motivo. Se você decidir se retirar do 

estudo, deve informar a responsável pelo estudo: Milena Dutra. 

           Sua desistência não implicará nenhum prejuízo ao seu tratamento no 

serviço público da UNIFESP. 

 

3. Uso de resultados e confidencialidade do estudo 

 Não haverá riscos para sua integridade mental ou moral. Todas as 

informações prestadas nesta entrevista são de caráter confidencial e serão 

utilizadas somente para fins científicos descritos no protocolo desta pesquisa, sem 

qualquer identificação pessoal.  Caso os resultados sejam publicados, sua 

identidade não será revelada. 

 É seu direito ser mantido atualizado sobre os resultados parciais desta 

pesquisa. Importante deixar claro que você está isento das despesas pessoais 

para participação em qualquer fase deste estudo, incluindo exames e consultas. 

Também não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Se 

houver qualquer despesa adicional, esta será absorvida pelo orçamento da 

pesquisa. 

 Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos deste 

estudo, você terá direito a tratamento médico na Instituição, bem como às 

indenizações legalmente estabelecidas. 
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V – INFORMAÇÕES PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS 

CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

 

Nome: Milena Carrijo Dutra 

Telefone: (11) 99012642 ou pelo e-mail: milenadutra@bol.com.br 

Endereço: Borges Lagoa, 800 

Bairro: Vila Clementino   Cidade: São Paulo 

VII – CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

 Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações 

que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo ´´Correlação entre os 

parâmetros de equilíbrio postural com a qualidade óssea e a prevalência de 

fraturas em pacientes com DPOC´´ 

 Eu conversei com a fisioterapeuta Milena Carrijo Dutra sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros pra mim quais são os 

objetivos 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 não terá custos e que tenho garantia 

do acesso a tratamento médico 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 ________________________ ___________. 
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_____________________________________  

 

Assinatura do sujeito de pesquisa 

ou responsável legal 

 

 

         Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para participação neste estudo. 

 

 

 

_________________________________  

 

Assinatura do responsável pelo estudo 

 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Estudo da evolução da osteoporose em pacientes com doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC) 

Nome: __________________________________________________________ 

Idade:___ Sexo:_________________Naturalidade:______________________ 

Endereço:_______________________________________________________  
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Profissão:__________________RG:______________Telefone:_____________ 

  

         Este documento tem por finalidade convidá-lo a participar desta 

pesquisa, essas informações estão sendo fornecidas para sua participação 

voluntária neste estudo, que tem como objetivo avaliar a evolução da osteoporose 

nos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica e comparar com indivíduos 

saudáveis. 

 A pesquisa será realizada em um dia, por meio de preenchimento de 

questionário com perguntas referentes à história clínica, falta de ar, história do 

consumo de cigarros, hábitos alimentares, entre outras, prova de função 

pulmonar, avaliação de força de membros superiores, coleta de medidas 

antropométricos, Dual Energy X-Ray Absorptiometry - DXA.  

Por ser uma participação voluntária, você não terá direito a nenhuma remuneração 

financeira, mas sua participação na pesquisa não acarretará riscos ou prejuízos de 

qualquer natureza. No caso de ocorrer algum dano decorrente da pesquisa você 

será atendido nesta instituição e em caso de um dano permanente caberá 

indenização conforme legislação vigente. Embora aceite participar desta pesquisa, 

você poderá desistir a qualquer momento, inclusive sem nenhum motivo, bastando 

para isso, informar a sua decisão de desistência. 

 Esta pesquisa será realizada pelos pesquisadores da Universidade Federal 

de São Paulo e os dados referentes a você (dados pessoais) serão sigilosos e 

privados, sendo que pode ser solicitada qualquer informação durante todas as 

fases do trabalho, inclusive após apresentação do mesmo. 

 Você concorda que ficaram claros quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados e as garantias de confidencialidade. Ficou claro 

também que sua participação é isenta de despesas. Sendo assim, você concorda 

voluntariamente em participar deste estudo. 

 Se houver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode 

entrar em contato com a fisioterapeuta/pesquisadora Gleice Castrillon de Souza 
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Moussalem (11) 95940-0023, e-mail: gleicecastrillon@gmail.com ou no 

Departamento de Pneumologia – UNIFESP – Rua Napoleão de Barros, nº 771, 3º 

andar, Sala 12 – São Paulo-SP, CEP: 04024-002, Telefone: (11) 5572-4301 ou 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP (CEP) – Rua 

Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@unifesp.br 

_________________________________ 

Nome 

__________________________________ Data: ____/____/______ 

Assinatura do paciente/representante legal 

__________________________________ 

Nome  

__________________________________ Data: ____/____/______ 

Assinatura da testemunha 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação nesta 

pesquisa. 

__________________________________  

Nome                   

__________________________________ Data: ____/____/______ 

Assinatura pesquisador do estudo 

__________________________________  

Nome 

__________________________________ Data: ____/____/______ 

mailto:gleicecastrillon@gmail.com
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Pesquisador Orientador 

Termo de Consentimento livre e Esclarecido 

EQUILÍBRIO POSTURAL E NEUROPATIAS PERIFÉRICAS EM PACIENTES 

COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC) 

 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 

neste estudo, que tem como objetivo a avaliação dos reflexos patelar (joelho) e 

aquileu (tornozelo), bem como do equilíbrio postural e força muscular, por meio de 

testes específicos. Para tanto você realizará alguns exames e responderá alguns 

questionários. Em todo momento estará acompanhado por um profissional 

treinado, médico, fisioterapeuta ou enfermeiro, que auxiliará e orientará sempre 

que necessário. Abaixo, uma lista detalhada de todas as avaliações que serão 

realizadas: 

 

Teste time UP and GO (TUG) - Você iniciará o teste sentado em uma cadeira 

com braços. Será solicitado que você se levantar e caminhe por três metros, deve 

virar-se e retornar à cadeira, virar-se e sentar-se novamente. A cadeira é 

padronizada com 46 cm de altura e braços com 65 cm de comprimento.  O teste 

tem início após comando verbal "vá". O pesquisador estará realizando a 

cronometragem do tempo, e será finalizada somente quando você colocar-se 

novamente na posição inicial sentado com as costas apoiadas na cadeira. 

 

Avaliação da Marcha e Equilíbrio Orientada pelo Desempenho de POMA - O 

objetivo da aplicação desta escala é a detecção de fatores de risco de quedas 

com base no número de incapacidades crônicas. Você realizará algumas 

atividades m que simulam as AVD, tais como: sentar-se em uma cadeira normal,  

andar em torno de um ciclo de 360°, ficar de pé, alcançar objeto numa prateleira 

alta, apoio unipodal ( um pé só), pegar objeto no chão, calçar o sapato, trocar de 

roupa,  e andar  por 150 metros em superfície irregular como ladeira. 
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 Posturografia computadorizada (PDC) - Para você realizar deste exame você 

estará em pé sobre uma plataforma plana e dotada de sensores de pressão, que 

serão ativados em função do deslocamento do seu peso, também existe uma 

superfície de referência que é circundada por um campo visual móvel que sofre 

deslocamentos antero-posteriores, variando a informação visual. Alguns 

procedimentos serão realizados. E chamamos de condições.  

Condição 1: você será colocado em pé na plataforma, com os pés 

afastados sobre os sensores da superfície de referência. 

Condição 2: é mantida a mesma posição com os olhos fechados. 

Condição 3:  mantém os olhos abertos mas o campo visual sofre 

deslocamentos antero-posteriores. 

Condições 4, 5 e 6: são repetidas as tarefas das condições 1, 2 e 3, 

respectivamente, mas a superfície de referência oscila com movimentos à 

semelhança de uma gangorra. 

Condição 3: você pegará objetos no chão e colocará em uma prateleira no 

alto, vai pentear os cabelos, tirar e colocar a camisa. 

 

Escala de equilíbrio de Berg (BBS) - Você deverá responder as questões desta 

escala, da mesma forma que você respondeu os questionários e realizará 

algumas atividades simples como, ficar de pé, levantar-se, andar, inclinar-se à 

frente. 

 

Baropodometria - Será solicitado para que você permaneça em pé na plataforma 

mantendo uma distância entre os pés similar à distância dos ombros. Então o 

aparelho será calibrado, após a calibração do sistema de acordo com seu peso, 

Você deverá permanecer parado na posição solicitada, com a cabeça alinhada, 

focando um ponto específico na parede na altura dos olhos de cada paciente. A 
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coleta será feita com os olhos do paciente abertos, fechados, uni e bipodal por 30 

segundos cada.  

 

Teste do Alcance Funcional (FRT) - Este teste tem como objetivo Identificar as 

alterações dinâmicas do controle postural na posição em pé, para tanto você 

posicionará em pé em frente a uma parede previamente demarcada com uma fita 

métrica e com flexão dos braços a 90°, com pés paralelos e dedos da mão 

estendidos. Você vai inclinar-se o máximo possível para frente, sem perder o 

equilíbrio ou dar um passo, como se fosse alcançar um objeto.  Serão realizadas 

três manobras. 

 

Teste da Performance Física (PPT) - O objetivo do teste é a avaliação da função 

motora dos membros superiores e coordenação e equilíbrio em atividade da vida 

diária. É composto por sete itens relacionados ao equilíbrio estático e dinâmico e 

dois itens de alimentação e escrever. 

 

 

O Clinical Test for Sensory Interaction in Balance (CTSIB) - este teste é 

realizado em 30 segundos você realizará três tentativas. Você andará em uma 

superfície firme e depois em superfície instável com espuma, sendo a primeira 

com olhos abertos, a segunda com olhos fechados e a terceira com a cúpula 

visual. 

 

Dynamic Gait Index (DGI) - Você fará oito tarefas que envolvem você andar em 

diferentes situações, como superfície plana, mudanças na velocidade da marcha, 

movimentos horizontais e verticais da cabeça, passar por cima e contornar 

obstáculos, giro sobre seu próprio eixo corporal, subir e descer escadas.  
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Glitter test - Você vai andar em um corredor com 10 metros de comprimento. De 

início você estará sentado em uma cadeira, com uma mochila nas costas, com 

peso de 1900g para mulheres e 3600g para homens. Após o sinal de início, você 

deve levanta-se e caminhar por cinco metros, sobe uma escada com dois degraus 

(com 17 cm de altura e 27 cm de profundidade) e ao descer, do outro lado 

caminhar mais cinco metros (totalizando dez metros); ao final desta distância há 

uma estante de madeira com duas prateleiras ajustáveis, à altura da cintura 

pélvica e outra à altura da cintura escapular. Na prateleira da altura da cintura 

escapular, há três potes de 1 kg (pote A, B, C). Você deverá pegar o pote A na 

prateleira da altura da cintura escapular e colocar na prateleira da altura do quadril 

e, em seguida, no chão. Após colocar o pote A no chão, o paciente retira o pote A 

do chão, e o coloca na prateleira da altura do quadril, retira-o novamente desta 

prateleira e o coloca na prateleira da altura da cintura escapular. 

 

Força muscular dos membros inferiores – Você permanecerá sentado e 

realizará extensão do joelho na sua capacidade máxima de força, sob resistência 

de uma faixa. 

 

Dinamometria de antebraço – Para a realização do teste da preensão palmar 

você estará em pé com o braço estendido ao longo do corpo. O dinamômetro será 

posicionado na mão do braço dominante. Você fará força durante cinco segundos 

e será anotado o valor da força, e então, troca-se de mão, repetindo todo o 

procedimento anterior. Serão realizados três testes de medições de força 

muscular em cada mão, com intervalo de um minuto entre elas.  

 

Densitometria óssea – Tem por objetivo avaliar a massa óssea, verificando a 

quantidade de perda óssea e o risco de fratura. O exame é de fácil realização, 

indolor, não requer nenhuma preparação especial pode ser feito com qualquer 

roupa, evitando-se apenas botões, fecho e fivelas de metal. Você será orientado 
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que se estiver fazendo uso de medicamento que contenha cálcio é recomendável 

não tomá-lo 12 horas antes da realização exame. Você permanecerá deitado 

sobre uma maca durante todo exame. 

 

Avaliação eletromiográfica de superfície:  

• teste dos reflexos – Será realizado por meio do martelo de exame 

neurológico adaptado a uma pequena placa de metal na área de percussão. 

Você permanecerá sentado com as pernas pendentes para percussão do 

tendão patelar com um golpe curto e rápido, observando-se a extensão do 

joelho; e para o reflexo aquileu, o seu tendão de Aquiles será levemente 

tensionado por meio de uma discreta flexão do pé. 

 

E para avaliação da função pulmonar você realizará, três exames: 

Plestimografia corporal – Você estará uma cabine transparente hermeticamente 

fechada e ficará sentado um uma cadeira durante toda a realização do exame. 

Após calibração do equipamento, você vai colocar em seu nariz um clipe e será 

orientado a respirar normalmente pelo bocal descartável por alguns segundos. 

Após isso, é solicitado que você realize, aproximadamente, oito respirações curtas 

e rápidas (“cachorrinho”), em seguida uma inspiração máxima com expiração total 

lenta e novamente uma inspiração máxima. São realizadas três manobras. 

 

Espirometria – Você estará sentado em uma cadeira e após três ou quatro 

respirações tranquilas, será solicitado para que você inspire profundamente até a 

capacidade pulmonar total (CPT) (encher o peito de ar) e, em seguida, realizar 

uma expiração rápida e forte, o pesquisador estará estimulando você verbalmente 

para realização do exame. Esta manobra será realizada até que três curvas 

reprodutivas (semelhantes) forem registradas. 
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Gasometria arterial - O exame será realizado por um profissional técnico 

capacitado que irá coletar de 5 ml de sangue da artéria radial em seu braço com 

uma seringa e agulha descartáveis. Após a punção será feito compressão do local 

com material próprio por um período de 10 minutos para evitar edema (inchaço) 

ou sangramento. 

 

Para responder aos questionários você estará sentado acompanhado de um 

responsável pela pesquisa, e você vai ler as questões e respondê-las conforme 

orientação prévia. São eles: Questionário do Hospital Saint George na Doença 

Respiratória (SGRQ) que avalia a qualidade de vida dos pacientes com DPOC; 

Minimental (MMSE) que avalia o estado mental e cognição do indivíduo; Escala de 

ansiedade e depressão (HAD); Questionário de dizziness handicap inventory (DHI) 

que tem por finalidade avaliar se o paciente tem tontura; Escala de Chalder que 

quantifica a fadiga do paciente; a Escala de Dispnéia do Medical Research Council 

(MRC) que é uma escala de avaliação do impacto da dispnéia (cansaço) nas 

atividades diárias e London Chest Activity of Daily Living apresenta 15 questões 

contempladas em quatro domínios: cuidados pessoais, atividades domésticas, 

atividades físicas e atividades de lazer. 

 

 

Estes testes e exames ao serem realizados não trarão nenhum risco a sua 

saúde, os mesmos são realizados sistematicamente e rotineiramente em nosso 

centro de reabilitação sem antecedentes prévios de qualquer complicação em 

nossos pacientes. 

Fui informado de que será mantido sigilo das minhas informações e que 

minha pessoa será mantida no anonimato. Estou ciente de que posso deixar de 

participar do estudo a qualquer momento, sem que este fato implique em qualquer 

forma de constrangimento. Estou ciente também que não receberei nenhuma 
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remuneração por minha participação neste estudo, assim como nenhum gasto 

adicional para minha pessoa e minha família.  

Todos os termos técnicos abordados nos exames me foram devidamente 

explicados e todas as minhas dúvidas foram esclarecidas pelos responsáveis da 

realização da pesquisa. Também expresso minha concordância e espontânea 

vontade em submeter-me ao referido estudo. 

É garantida a você a liberdade da retirada de consentimento livre e 

esclarecido a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer 

prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. 

Você poderá ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 

pesquisas, basta solicitar algum dos pesquisadores responsáveis. 

Não haverá nenhuma despesa pessoal para você 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. 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 

tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem 

direito a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente 

estabelecidas. 

Os pesquisadores assumem o compromisso de utilizar os dados e o material 

coletado somente para esta pesquisa. 

Qualquer informação adicional poderá ser dirigida ao pesquisador, professor 

José Roberto Jardim, podendo ser pessoalmente. rua dos Açores 310 Jd. 

Luzitânia, CEP 04032-060 ou pelo telefone 55724301 ou e-mail 

joserjardim@yahoo.com.br 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 

– 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br 

mailto:joserjardim@yahoo.com.br
mailto:cepunifesp@epm.br
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-------------------------------------------------- 

Assinatura do paciente/representante 

legal 
Data         /       /        

 

-------------------------------------------------- 

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste 

estudo. 

 

---------------------------------------------------- 

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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