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CONFLITOS DE INTERESSE: 
 

y Laboratório Merck S.A. 
    (Inscrições para congressos) 

 
y Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. 
    (Inscrições para congressos) 



DEFINIÇÃO DE OSTEOPOROSE: 
Doença sistêmica 
caracterizada por baixa 
massa óssea e 
deterioração 
microarquitetural do 
tecido, diminuindo a 
resistência óssea e 
aumentando, 
consequentemente, a 
susceptibilidade  às 
fraturas*. 

*Consensus Development Conference: Diagnosis, Prophylaxis and Treatment of Osteoporosis. Am J Med. 1991;90:107 



DENSITOMETRIA ÓSSEA: 

y Exame não invasivo, que mede o conteúdo mineral ósseo 
estabelecendo a densidade (DMO) da área medida. 

y Estima o risco de fratura à medida em que a DMO diminui 
(Risco Relativo) 

y Faz o diagnóstico precoce da osteoporose (antes da fratura) 
y Tem precisão suficiente para monitorar a evolução da 

doença  
y Tem precisão suficiente para monitorar a eficácia da terapia 

instituída 
y Baixíssima dose de radiação 
 



INDICAÇÕES:  
 
 

y Mulheres a partir de 65 anos 
y Mulheres menopausadas abaixo de 65 anos e com fatores de risco* 

para fratura 
y Mulheres na transição menopausal e com fatores de risco* para 

fratura 
y Homens a partir de 70 anos 
y Homens abaixo de 70 anos  e com fatores de risco* para fratura 
y Adultos com fratura por fragilidade (Low impact) 
y Adultos com condições ou doenças associadas à baixa massa óssea 
y Adultos em uso de medicamentos indutores de perda de massa 

óssea 
y Qualquer indivíduo candidato a tratamento 
y Monitorização de tratamento 

 

*(baixo peso, fratura prévia ou uso de medicação de alto risco) 
 

Posições oficiais ISCD - 2013 



SÍTIOS DE MEDIDA: 
y COLUNA LOMBAR – L1-L4 
     Analisam-se as 4 vértebras ou qualquer combinação 
     de 2 ou 3 delas. Não se analisa vértebra única. 

 
y QUADRIL – FÊMUR PROXIMAL TOTAL 
                       – COLO FEMORAL 

 
y RÁDIO 33% (CONTRALATERAL) 
                  -Impossibilidade em analisar coluna ou quadril 
                  -Hiperparatireoidismo 
                  -Pacientes muito obesos 

 
y CORPO TOTAL 
                  -Crianças e adolescentes 
                  -Composição corporal 

Posições oficiais ISCD - 2013 



CRITÉRIOS DA OMS: 
 

 
CLASSIFICAÇÃO T-score 

Normal >  -1.0 

Osteopenia Entre  -1.0  e  -2.5 

Osteoporose  < -2.5  

Osteoporose  Estabelecida < -2.5  +  Fratura por 
fragilidade 

Embora não esteja na classificação da OMS, a 
presença de fratura por fragilidade, independente 
do T-score, deve ser considerada equivalente ao 
diagnóstico de Osteoporose. 

Kanis JA and the WHO Study Group. Assessment of fracture risk and its application to screening 
for postmenopausal osteoporosis. Synopsis of a WHO Report. Osteoporos Int 1994; 4:368-81. 

 



QUALIDADE DO 
EXAME 



ARTEFATOS: 
 

 



ARTEFATOS: 
 

 



POSICIONAMENTO: 

CORRETO 

<<<< ADUÇÃO 
 
 
 
 
 
ABDUÇÃO>>>>>> 

ROTAÇÃO EXTERNA 



POSICIONAMENTO: 

CORRETO 

       BAIXA                                  ALTA 



POSICIONAMENTO: 

                          CORRETO                                        INCLINADO 



ANÁLISE: 

         T-score do Colo: 3.4                                    T-score do Colo: 1.2 



ANÁLISE: 
 

 



ANÁLISE: 
 

 A caixa do colo 
deve estar sempre 

na região mais 
estreita 



ANÁLISE: 
 

 

A diferença de 
T-score entre 

duas vertebras 
não deve ser 

igual ou maior 
que 1 DP 



ANÁLISE: 
 

 



ANÁLISE: 
 

 

Rotulação 
incorreta 



ANÁLISE: 
 

 

Rotulação 
correta 

 



ANÁLISE: 

 
 

PACIENTE DESTRA 



AVALIAÇÃO INICIAL: 

y Registrar em prontuário a data de realização do exame, 
o nome do serviço que realizou, o T-score e a DMO 

 
y Usar o sítio de menor T-score para o diagnóstico 

 
y O diagnóstico é sindrômico e não etiológico 

 
y Estimar o Risco de Fratura 

 
y O Risco de Fratura é um gradiente e não um limiar  

 
 



MONITORAMENTO 



MONITORAMENTO: 

Posições oficiais ISCD - 2013 
 

y 1ª repetição após 01 ano do início ou mudança de 
tratamento 
 

y Intervalos maiores à medida que os efeitos forem 
atingidos 
 

y Intervalos menores podem ser necessários em situações 
onde as variações esperadas forem mais rápidas 
 

y Nos usuários de corticóides 1ª repetição com 6 meses e 
intervalos  seguintes de 6/12 meses  após estabilização 
 
 



MONITORAMENTO:  
y Não monitorar por T-score 

 
y Usar valores absolutos de DMO 

 
y Usar preferencialmente Fêmur proximal total ou Colo 

 
y Manter os mesmos: 
      - Equipamento / software 
      - Protocolos de posicionamento, aquisição e análise 
 

Posições oficiais ISCD - 2013 
 



MONITORAMENTO: 
y Conhecer a MVS (Mínima Variação Significativa) 

do serviço 
 
 
 
 
 
 
 

y O erro de precisão informado pelo fabricante não deve 
ser considerado !!! 
 

Posições oficiais ISCD - 2013 
 



MONITORAMENTO: 
y Conhecer a MVS (Mínima Variação Significativa) 

do serviço 
 
 
 
 
 
 

 
Mínimo para aprovação : 4,5% 

 http://www.proquad.org.br 



MONITORAMENTO: 

O erro de precisão informado pelo fabricante não deve 
ser considerado !!! 

 
 

Erro de Precisão Fabricantes Centros DXA 

Col Lombar 0,5%  a  1,5% 1,0%  a  2,5% 

Fêmur Total 0,5%  a  1,5% 1,5%  a  2,5% 

Colo Femoral 1,0%  a  2,5% 2,0%  a  3,5% 

Curso oficial para certificação de médicos - ISCD  



MONITORAMENTO: 
Exemplos: 

DMO Fêmur Total (MVS 3%) 
 
01 – 06/2011 – 0,878 g/cm² 
       06/2012 – 0,899 g/cm² (ganho de 2,5 %) 

Não podemos afirmar que o ganho foi real. 
 

02 – 09/2010 – 0,765 g/cm² 
        09/2011 – 0,789 g/cm² (ganho de 3,2 %) 

Podemos considerar que o ganho foi real. 



MONITORAMENTO: 

Quais os resultados esperados ? 
 

y Não perder mais massa óssea é, com frequência, o 
melhor resultado. 
 

y Não ter fraturas após o inicio do tratamento 
 

y Variações perceptíveis e reais da DMO dependem do 
tipo de medicação em uso e do Erro de Precisão do 
equipamento. 



CONCLUINDO: 
AVALIAÇÃO INICIAL : 

y Saber reconhecer a qualidade do exame 
y Utilizar a região com o valor de T-score mais baixo. 
y Estimar Risco de Fratura. 

MONITORAMENTO : 
y Repetir após 01 ano do início do tratamento, no mesmo 

serviço (Glicocorticóides pedem prazo menor). 
y Utilizar DMO, preferencialmente de Fêmur Total ou Colo. 
y Conhecer a MVS. 
y Intervalo dos próximos exames depende do efeito atingido. 

 


