
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e implicações 
ao esqueleto  

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma enfermidade respiratória 
prevenível e tratável, que se caracteriza pela presença de limitações crônicas 
do fluxo aéreo e alterações patológicas no pulmão, como uma resposta 
inflamatória anormal à inalação de partículas ou gases tóxicos, causada 
predominantemente pelo tabagismo. Embora a DPOC comprometa os 
pulmões, ela também produz consequências sistêmicas significativas. 

Estudos realizados em portadores de DPOC evidenciam que, com a 
progressão da doença e debilidade, os pacientes apresentam uma redução 
significativa e importante da densidade mineral óssea (DMO) em virtude de 
vários fatores de risco associados, como: 

✓ Desnutrição. 

✓ Redução da massa muscular (sarcopenia): o que ocasiona mais riscos 
de quedas e consequentemente fraturas. 

✓ Sedentarismo. 

✓ Glicocorticoides; o uso dessas medicações como uma tentativa para 
melhorar a função respiratória irá ocasionar efeitos colaterais como o 
aumento da fragilidade óssea. È conhecido que o tratamento sistêmico 
com glicocorticoides tem efeitos nocivos sobre o osso, incluindo os 
efeitos diretos sobre as células (aumentando a reabsorção 
osteoclástica e prejudicando a maturação dos osteoblastos ), bem 
como os efeitos sobre a absorção e excreção do cálcio. 

✓ Resposta inflamatória com a produção de mediadores, citocinas ou 
células inflamatórias ativadas, que uma vez na circulação sistêmica 
também ocasionaram ação deletéria ao tecido ósseo (A ativação de 
linfócitos T nos processos inflamatórios aumenta a produção do ligante 
de RANK-L, esta molécula é um fator chave na diferenciação e 
ativação dos osteoclastos). 

✓ Hipovitaminose D. 

✓ Exposição à nicotina por longos períodos também leva a danos ao 

tecido ósseo e comprometimento do processo de consolidação de 
fraturas. 

Independentemente da origem multifatorial dos problemas estruturais na 
DPOC, os dados sugerem a necessidade de terapia adequada para 
tratamento da osteoporose, uma vez que, a incidência da mesma é alta 
nesses pacientes. Alguns estudos demonstraram a prevalência de 
osteoporose em até 58 % dos pacientes portadores de DPOC. 



O artigo também avalia a mineralização óssea, concluindo que apesar da 
atividade osteoblástica estar diminuída, ocasionando assim uma baixa massa 
óssea, a pouca matriz recém formada terá uma mineralização óssea normal. 

 A baixa massa óssea ocasiona complicações, entre elas a principal é a fratura 
vertebral, que contribui para o surgimento de dor, redução da capacidade de 
exercício e piora da função pulmonar, sendo que cada vértebra torácica 
fraturada leva a uma diminuição de aproximadamente 9% na capacidade vital 
forçada, além de aumentar as chances de uma fratura do quadril. Segundo 
Soriano et al., os pacientes com diagnóstico recente de DPOC apresentam três 
vezes mais risco de osteoporose e 1,6 vezes mais risco de fraturas quando 
comparados com o grupo controle (sem DPOC). 

 Atualmente, dados sobre a ocorrência de fraturas vertebrais nesses pacientes 
são escassos e limitados, já que na maioria das vezes os sintomas 
apresentados, como a dor, não são considerados ou muitos são 
assintomáticos, oferecendo um risco substancial não só para novas fraturas, 
mas consequências clínicas e piora do estado geral de saúde. 

  Diante do exposto, há a necessidade de estudos que identifiquem a presença 
da osteoporose e fraturas vertebrais em pacientes com DPOC, utilizando 
métodos eficazes e válidos, com o intuito de criar diretrizes que possam auxiliar 
no tratamento desses pacientes, garantindo assim diminuição de fraturas e 
melhora da qualidade de vida. 


