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Introdução/Objetivos: 
Introdução: Alguns fatores de risco, embora não sejam tão bem estudados nos homens quanto nas 
mulheres, estão associados com baixa densidade óssea e maior risco de fraturas por fragilidade no sexo 
masculino. Estilos de vida modificáveis, incluindo tabagismo, consumo habitual de álcool, sedentarismo, 
baixo índice de massa corpórea (IMC) ou perda excessiva de peso têm sido associados ao aparecimento de 
osteoporose (OP) nos homens. Algumas doenças bem como os fármacos utilizados para seu controle, em 
especial os corticosteróides, estão relacionados à perda óssea e/ou a um elevado risco para quedas. 
Histórico familiar de fraturas osteoporóticas ou a presença de fraturas prévias podem ser  preditores de 
novas fraturas também em homens. 
Objetivo: Avaliar a correlação entre a presença de fatores de risco e suas influências na densidade mineral 
óssea (DMO) nos homens. 
 
 
Materiais e Métodos: 
Materiais e Métodos: Estudo descritivo de 200 pacientes do sexo masculino submetidos a  densitometria 
óssea no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo – Francisco Morato de Oliveira (HSPE-FMO), 
no período de março a novembro de 2003, em aparelho de dupla emissão de raios-X (LUNAR DPX-L). Dos 
200 pacientes, 120 foram contactados através de inquérito via telefone que constava de: identificação, data 
da observação, idade, etnia, endereço da residência, perfil social, fatores de risco e resultado da 
densitometria óssea. Dentre os fatores de risco foram avaliados: etilismo (consumo de 2 ou mais doses de 
bebida destilada ou duas cervejas / dia), tabagismo atual, história familiar de osteoporose com e sem 
fratura, uso de corticosteróides (dose equivalente a >7,5mg/d de prednisona), fratura atraumática ou a 
pequenos traumas, insuficiência renal crônica (IRC), hanseníase, transplante de órgãos ou tecidos, 
colagenoses, tireoidopatias, hiperparatireoidismo, hipogonadismo, gastrectomia prévia, imobilização 
prolongada e uso de fármacos osteopenizantes. Os valores da densitometria óssea e o IMC foram coletados 
do banco de dados do setor de densitometria óssea do Serviço de Radiologia do HSPE-FMO. 
 
Resultados: 
Resultados: Dos 120 homens avaliados, 87 (72,5%) eram brancos, 14 (11,7%) eram negros, 13 (10,8%) 
eram pardos e 06 (5%) eram amarelos. Quarenta e dois pacientes  (35%) apresentaram osteoporose, 45 
(37,5%) apresentaram osteopenia e 33 (27,5%) apresentaram densitometria óssea dentro do valor da 
normalidade. A idade média foi de 72,82 anos (mínimo de 40 e máximo de 96 anos). O IMC médio foi de 
25,36 (mínimo de 16,90 e máximo de 41,40). Dentre os 87 (72,5%) pacientes que apresentaram DMO 
alteradas, 54 (62%) apresentaram pelo menos 1 fator de risco, variando de 0 a 5 fatores com uma média de 
1,39, sendo que os mais presentes foram tabagismo 26 (29,9%), história familiar com ou sem fratura 18 
(20,7%), uso de corticosteróide 17 (19,5%), etilismo 12 (13,8%), fratura patológica 11 (12,6%), IRC 7 (8%) 
pacientes. 
 
Conclusões: 
Conclusão: A presença de pelo menos 1 fator de risco guarda uma relação importante no desenvolvimento 
de osteoporose (OR=2,62 – IC95%=1,14 a 6,02). O antecedente de fratura foi o fator de risco com  maior 
correlação com a alteração de DMO (Teste t = -3,00 – p=0,003). 
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