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Resumo 

Introdução: Diversos estudos têm demonstrado a relevância clínica da 

identificação de fatores de risco (FR) para determinar o maior risco de fratura 

(Fx) e osteoporose (OP). O SAo Paulo Osteoporosis Study (SAPOS) é um 

estudo epidemiológico para avaliação de FR para Fx e baixa densidade 

óssea (DO) em mulheres provenientes da população geral da região 

metropolitana de São Paulo. Objetivos: Desenvolver e validar um 

instrumento capaz de identificar mulheres com maior risco de OP e Fx por 

baixo impacto. Pacientes e Métodos: Foram estudadas 4332 mulheres na 

pré, peri e pós-menopausa, por meio de questionário sobre FR para OP e Fx, 

e densitometria óssea da coluna lombar e fêmur proximal (DPX NT, GE-

Lunar). Após a identificação dos principais FR para OP e Fx, por meio de 

análise de regressão multivariada e logística, respectivamente, foi 

desenvolvido um instrumento (SAPORI – SAo Paulo Osteoporosis Risk 

Index) que, posteriormente, foi validado em uma segunda coorte de 1915 

mulheres na pré, peri e pós-menopausa, provenientes da população geral da 

área metropolitana de São Paulo. O desempenho da ferramenta para 

identificar indivíduos de maior risco foi avaliado por meio da análise da curva 

ROC (Receiving Operator Curve). Resultados: Os principais FR associados 

com baixa DO e Fx por baixo impacto foram baixo peso, idade avançada, cor 

branca, história familiar de Fx de fêmur, tabagismo atual e uso crônico de 

glicocorticosteróides. Terapia hormonal após a menopausa e atividade física 

regular, no último ano, tiveram papel protetor. Após ajustes estatísticos, 

observou-se que o SAPORI foi capaz de identificar mulheres com baixa DO 

(T-score ≤ -2 desvios-padrão) do fêmur com sensibilidade (S) de 91,4%, 

especificidade (E) de 52% e área sob a curva (AUC) ROC de 0,831 

(p<0,001). O desempenho do instrumento para identificar baixa DO da coluna 

lombar foi semelhante, com S de 81,5%, E de 50% e AUC ROC de 0,724 

(p<0,001). Para identificação de Fx por baixo impacto, a S foi de 71%, E de 

52% e AUC ROC de 0,689 (p<0,001). Conclusão: SAPORI é um instrumento 

simples, útil e válido, em nosso meio, para identificação de mulheres, na pré, 

peri e pós-menopausa, com maior risco de OP e Fx por fragilidade óssea. 
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Introdução 

 Diversos estudos Europeus, Norte-Americanos e Asiáticos têm 

demonstrado a relevância clínica da identificação de fatores de risco para 

discriminar indivíduos com maior risco de fratura por baixo impacto e 

osteoporose. De modo geral, a sensibilidade e especificidade desses 

instrumentos para detectar indivíduos, especialmente mulheres brancas na 

pós-menopausa, com baixa densidade óssea na coluna lombar ou fêmur e 

fraturas vertebrais ou não vertebrais é de 75 a 90% e 35 a 50%, 

respectivamente 1-18. 

No entanto, esses resultados não devem ser extrapolados para outras 

populações, uma vez que diferenças genéticas, raciais e antropométricas, 

bem como da composição corporal, densidade óssea, dieta, atividade física e 

outros hábitos de vida, contribuem para explicar as divergências da 

incidência e prevalência de baixa densidade óssea e fraturas em diversos 

países do mundo. Além disso, homens, mulheres na pré-menopausa e outras 

etnias, que não a caucasiana, não têm sido avaliados pela maioria desses 

estudos. 

 Nos últimos anos, muitos estudos têm sido realizados para avaliar se a 

combinação dos fatores de risco e da densidade óssea é a maneira mais 

apropriada para quantificar o risco absoluto de fratura e identificar pacientes 

com maior risco, assim como os elegíveis para o tratamento da osteoporose. 

Esses aspectos têm implicações diretas sobre os cuidados e custos diretos e 

indiretos das fraturas por osteoporose 8,9,11,18,19. Mais recentemente, a 

ferramenta FRAXTM tem sido utilizada para esse fim, fornecendo, de forma 

objetiva, a probabilidade de fratura em dez anos 20,21. No Brasil, entretanto, 

não existem instrumentos validados para identificação de população de maior 

risco e a ferramenta FRAXTM não deve ser usada, uma vez que não existem 

dados prospectivos, consistentes e específicos em nossa população 22. 

 SAPOS (The Sao Paulo Osteoporosis Study) é um estudo 

epidemiológico populacional para avaliação de fatores de risco para fratura e 

baixa massa óssea em mulheres provenientes de unidades básicas de saúde 
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da área metropolitana de São Paulo, Brasil. Por meio da análise dessa 

coorte, a prevalência de osteoporose e fraturas por fragilidade óssea foi de 

33% e 11,5%, respectivamente. Além disso, foram identificados os principais 

fatores de risco associados com osteoporose e fraturas 23. 

O presente estudo tem como objetivo desenvolver e validar um 

instrumento capaz de identificar mulheres com maior risco de osteoporose e 

fratura por fragilidade óssea, baseando-se nos dados do estudo SAPOS 23. 

 

Pacientes e Métodos 

 Entre janeiro de 2004 e dezembro de 2007 foram avaliadas mais de 

sete mil mulheres na pré, peri e pós-menopausa 24, provenientes da área 

metropolitana da cidade de São Paulo, Brasil. Destas, 4332 preencheram os 

critérios de elegibilidade e foram incluídas na coorte de desenvolvimento do 

estudo SAPOS 23. 

 A mesma metodologia para investigação dos fatores clínicos de risco 

relacionados com baixa densidade óssea e fraturas 2, 12, 14, 17, 18, 23 e estudo da 

densidade óssea da coluna lombar e fêmur proximal (DPX NT, GE-Lunar) 23-

28 foi utilizada na coorte de validação do instrumento, constituída por 1915 

mulheres na pré, peri e pós-menopausa, também provenientes da população 

geral da área metropolitana da cidade de São Paulo, Brasil. Para mulheres 

na pré e perimenopausa, foi utilizado o Z-score, conforme as recomendações 

da ISCD (International Society of Clinical Densitometry), e referendadas pelo 

órgão nacional representativo (Sociedade Brasileira de Densitometria Clínica, 

SBDens) 26. 

 Em ambas as coortes, a amostragem foi considerada como 

representativa da população brasileira feminina, de acordo com os dados do 

IBGE 29. 

 

Análise Estatística 
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Foi realizada análise descritiva dos dados demográficos, 

antropométricos e antecedentes pessoais, incluindo aspectos ginecológicos e 

das fraturas, bem como da densitometria óssea. Os dados são apresentados 

em porcentagem (%) e médiadesvio-padrão. 

As variáveis com significância na análise univariada inicial ou teste de 

associação do qui-quadrado foram incluídas nos modelos finais de regressão 

multivariada e logística. No primeiro deles, a densidade óssea (coluna lombar 

e fêmur proximal) foi usada como variável dependente. No outro, a fratura por 

baixo impacto foi utilizada para a confecção do instrumento SAPORI (SAo 

Paulo Osteoporosis Risk Index). 

A seguir, foi determinado o desempenho de cada variável do 

instrumento SAPORI, por meio da análise de sensibilidade (S), especificidade 

(E), valor preditivo positivo (VPP) e negativo (VPN), bem como acurácia e 

área sob a curva ROC (Receiver Operating Curve), para identificar mulheres 

com baixa densidade óssea (valores abaixo de dois desvios-padrão do 

esperado para o adulto jovem ou T-score para as mulheres após a 

menopausa ou do adulto da mesma idade ou Z-score para aquelas 

eumenorréicas) ou maior risco de fratura por baixo impacto, incluindo 

vértebra, úmero, costelas, fêmur e antebraço (punho). Fraturas traumáticas 

não foram elegíveis para esse estudo e foram excluídas de todas as análises. 

 A análise estatística foi feita com o auxílio do Statistical Package for 

Social Science (SPSS), versão 15. Foram considerados estatisticamente 

significantes valores com p<0,05. 

 

Resultados 

As principais características da segunda amostragem (coorte de 

validação, N=1915) foram bem semelhantes à primeira amostragem (coorte 

de desenvolvimento, N=4332) 23 (Tabela 1). Esses achados são semelhantes 

aos valores obtidos de outra amostragem populacional brasileira 14, 
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especialmente no que se refere aos dados antropométricos, assim como 

mimetizam a distribuição demográfica oficial 29. 

Os principais fatores de risco associados com baixa densidade óssea 

e fratura por baixo impacto foram baixo peso, idade avançada, cor branca, 

história familiar de fratura de fêmur, tabagismo atual e uso crônico de 

glicocorticosteróides (GC). Terapia hormonal após a menopausa e atividade 

física regular no último ano tiveram papel protetor 23. 

Após ajustes estatísticos, observou-se que o SAPORI se mostrou uma 

ferramenta adequada para identificar mulheres na pré, peri e pós-menopausa 

com maior risco de baixa densidade óssea ou fratura por baixo impacto 

(Tabela 2). Assim, durante a fase de validação, o instrumento teve bom 

desempenho especialmente com relação à densidade óssea (Gráfico 1, 2), 

mas também para fratura (Gráfico 3) (p<0,001). 

Por meio de equações matemáticas simples, o índice ou escore final 

pode ser obtido. Ele é prático e pode ser calculado facilmente durante a 

consulta médica. O uso dessa calculadora está disponível gratuitamente na 

webpage http://www.unifesp.br/dmed/reumato 30. 

O desempenho do SAPORI é comparável aos resultados de diversos 

estudos epidemiológicos prévios realizados em alguns países 1-12 (Tabela 3). 

Além disso, nosso instrumento foi desenvolvido e validado em amostragem 

representativa de mulheres brasileiras, incluindo aquelas na pré e 

perimenopausa e, não somente, após a menopausa. 
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Discussão 

 Diversos estudos epidemiológicos têm buscado ferramentas, escores 

ou índices para identificar indivíduos com maior risco de osteoporose e/ ou 

fratura por fragilidade óssea, por meio da utilização de fatores clínicos de 

risco, densitometria óssea, ultrassonometria óssea, interrogatório sobre 

quedas ou pela combinação entre eles. Além disso, a combinação entre 

esses aspectos vem sido utilizada para o cálculo do risco absoluto de fratura 

e a melhor indicação para o tratamento, de acordo com a probabilidade de 

fratura em 10 anos 19,20. 

Recentemente, quatro grandes estudos epidemiológicos brasileiros 

[BRAZilian Osteoporosis Study (BRAZOS) 14; SAo Paulo Osteoporosis Study 

(SAPOS) 23 e o estudo do Butantã 31-32] descreveram os principais fatores de 

risco associados com a fratura por baixo impacto e com a baixa densidade 

óssea em amostra populacional representativa [SAPOS 23 e VIGilância de 

fatores de risco e proteção para doenças crônicas por Inquérito TELefônico 

do Ministério da Saúde (VIGITEL) 33]. E, embora o Brasil seja o líder político e 

econômico da América Latina, bem como o maior país do hemisfério sul, em 

território continental (8.547.403 km2) e em densidade demográfica 

(190.732.694 habitantes, com predomínio feminino, e taxa de crescimento de 

1,17 ao ano) 29, até o momento, não existe nenhuma ferramenta validada, em 

amostragem consistente de indivíduos, para identificar indivíduos com maior 

risco para osteoporose e fraturas por fragilidade 34. Em geral, elas são 

adotadas de países ou populações com distintas características étnicas, 

genéticas e econômicas. É importante ressaltar que essas diferenças são 

extremamente relevantes, uma vez que a população brasileira possui elevada 

taxa de miscigenação, tornando-a única em todo o mundo 35, 36. 

Nossos resultados demonstraram que o instrumento SAPORI teve 

bom desempenho para identificar mulheres na pré, peri e pós-menopausa, 

provenientes da população geral, com maior risco de apresentar baixa 

densidade óssea e fratura por baixo impacto. 
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 De modo geral, esses instrumentos têm dois propósitos fundamentais: 

melhor seleção de pacientes para realizar a densitometria óssea (diagnóstico 

precoce) e identificar aqueles de maior risco para fratura e, assim, melhor 

otimizar o início e a adesão ao tratamento (janela de oportunidade e eficácia 

terapêutica). No estudo ABONE (A: age, B: bulk, ONE: or never estrogens), 

observou-se que a densitometria óssea deveria ser priorizada para pacientes 

com idade superior a 61 anos, peso abaixo de 63,5 kg ou naquelas que 

nunca tinham utilizado pílula ou estrogênios por mais de seis meses 4,5. Em 

nosso meio, Steiner et al., avaliando retrospectivamente 812 mulheres na 

pós-menopausa, mostraram boa sensibilidade (86,5%) do Osteorisk em 

identificar aquelas de alto risco de osteoporose densitométrica, 

especialmente de quadril (97,2%) e naquelas mais idosas 37. No entanto, de 

acordo com o SAPORI, mais fatores de risco deveriam ser adicionados à 

avaliação inicial da saúde óssea, tais como fratura prévia, uso de 

glicocorticosteróides, tabagismo, atividade física e cor da pele, a fim de 

garantir a melhor acurácia do exame (AUC ROC = 0,831, p<0,001). 

Rud et al., ao compararem o desempenho de várias ferramentas 

(SCORE, ORAI, OST) em uma amostragem de pouco mais de 2 mil mulheres 

saudáveis na peri ou pós-menopausa, provenientes do DOPS (Danish 

Osteoporosis Prevention Study), encontraram sensibilidade e especificidade 

bastante variáveis (de 18 a 92% e 66 a 85%, respectivamente). A mais alta 

sensibilidade (92%) para identificar osteoporose do fêmur foi obtida com o 

OST, embora com sensibilidade para a coluna em 51%. Aplicando SCORE 

ou OST, cerca de 75% das mulheres seriam encaminhadas para realizar a 

densitometria óssea e, quase 90% delas, seriam diagnosticadas com T-score 

abaixo de – 2 desvios-padrão em algum dos sítios 38. 

Outra finalidade dessas ferramentas é econômica, uma vez que com o 

melhor desempenho do instrumento, o médico pode pedir o exame para 

quem tem maior risco, ao ponderar quantitativamente os fatores clínicos de 

risco. No estudo SCORE (Simple Calculated Osteoporosis Estimation), os 

autores demonstraram que a necessidade de solicitação desnecessária de 

densitometria óssea poderia ser reduzida em até 30% 6. De modo 
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semelhante, o estudo belga OSIRIS (OSteoporosis Index RISk) mostrou que 

a indicação desse exame poderia ser reduzida em 55%, se o instrumento 

fosse corretamente utilizado e, dessa forma, não solicitado para pacientes 

com baixo risco 1. De acordo com os nossos dados, o número de exames 

realizados em mulheres de baixo risco seria minimizado em 50%, ou seja, 

naqueles que não tem a doença e possuem o exame normal (maior 

especificidade). Esse aspecto é de extrema importância em termos de saúde 

pública, considerando a grande taxa de mortalidade, nos primeiros 12 meses, 

após a fratura de quadril, incluindo o Brasil (25 a 28%) 39. 

 Mais recentemente, Rubin et al., ao estudarem cerca de 5 mil 

mulheres com idade acima de 40 anos, de modo randômico, evidenciaram 

elevada taxa de solicitação de densitometria óssea naquelas de baixo risco 

comparativamente com aquelas de maior risco. Ressaltaram, ainda, que 

fatores socioeconômicos e a distância dos grandes centros foram os 

principais fatores relacionados com esses achados 40.  Esses aspectos 

corroboram nossos achados, mostrando que a maioria dos nossos exames 

foram normais porque foram solicitados para mulheres de baixo risco. 

 Além de reconhecer indivíduos com baixa densidade óssea e maior 

risco para osteoporose, outro grande desafio clínico é identificar aqueles com 

risco para fratura por fragilidade óssea. Em geral, o desempenho das 

ferramentas é melhor para o primeiro desfecho do que para o segundo. O 

estudo DOEScore (Dubboo Osteoporosis Epidemiology Score) 7 teve 

sensibilidade e especificidade, para identificar mulheres com osteoporose, 

semelhantes aos nossos resultados. No entanto, para selecionar mulheres 

com fraturas, o instrumento não foi bom, diferentemente do que encontramos. 

Um aspecto bastante interessante é o papel do baixo peso corporal 

sobre o maior risco para osteoporose e fraturas. De maneira geral, ele é 

considerado um fator de risco tradicional e relevante, de acordo com diversos 

autores e referendado pelos nossos resultados, sobretudo no que se refere à 

menor densidade óssea, mas não no que diz respeito às fraturas, uma vez 

que não tem demonstrado grande impacto em alguns estudos 

epidemiológicos de indivíduos da população geral, inclusive no Brasil 12-15, 23. 
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De modo semelhante, o impacto do hábito de fumar também reflete esses 

aspectos, uma vez que está mais associado com a baixa massa óssea do 

que com as fraturas por fragilidade óssea como apontado pelos nossos 

resultados. 

 Alguns autores argumentam que uma única medida de densidade 

óssea não é suficiente para identificar o risco de osteoporose e fraturas ao 

longo do tempo. Dessa forma, medidas seriadas seriam necessárias para 

melhorar a avaliação da saúde óssea individual e populacional. Por outro 

lado, sabe-se que mais de 75% da variação da densidade óssea, em 10 

anos, pode ser predita pelo primeiro exame (DO baseline). Segundo os 

resultados de Abrahamsen et al., um paciente com T-score acima de -1,4 

desvio-padrão (coluna lombar ou fêmur) tem risco menor do que 10% para 

desenvolver osteoporose ou fratura em 10 anos e isso representou quase 

70% da população global. Em contrapartida, naqueles com valores menores, 

o risco aumentou para 56% e identificou cerca de 90% da população de risco 

10,41. Assim, à luz do conhecimento atual, uma simples medida de 

densitometria óssea, especialmente nos primeiros dois anos de menopausa, 

é um forte preditor de maior risco de saúde óssea deteriorada em longo-

prazo. 

De acordo com os nossos resultados, mulheres da população geral, 

em uso de TH, sem outros fatores de risco, possuem pequena chance de ter 

osteoporose ou apresentar fratura por baixo impacto. De modo geral, o 

exame não precisa ser solicitado, rotineiramente, nesse cenário. Em 

contrapartida, para aquelas que interrompem a terapêutica ou apresentam 

outros fatores de risco, o exame tem grande valia para monitoração da 

densidade óssea. 

É importante ressaltar que o estudo SAPOS e a ferramenta SAPORI 

foram desenvolvidos e validados em mulheres, independentemente do status 

menopausal, provenientes da população geral e não amostragens de 

conveniência de centros terciários ou de maior risco para os desfechos 

associados com a osteoporose. Em grande parte dos estudos publicados, 

essas pacientes são excluídas. Além disso, de acordo com o desempenho da 
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ferramenta SAPORI, somente, 9% e 18,5% dos pacientes poderiam ter baixa 

densidade óssea vertebral e do fêmur, respectivamente, e não seriam 

detectados pelo índice. 

A ferramenta SAPORI tem algumas vantagens como a facilidade e 

rapidez de aplicação, podendo ser usado em qualquer lugar, especialmente 

em locais de difícil acesso à densitometria óssea, e com validação para a 

população brasileira. Além disso, pode ser utilizado sem a necessidade da 

medida da DO, assim como o FRAXTM, permitindo a otimização do pedido do 

exame, bem como o tratamento de população de maior risco. No entanto, 

mais estudos com delineamento prospectivo precisam ser feitos, a fim de 

validar esse instrumento em outras populações. 

Por outro lado, nosso estudo tem algumas limitações, tais como não 

dispormos de radiografia da coluna vertebral, a fim de melhor documentar 

fraturas morfométricas. Dessa forma, o SAPORI tem maior validade para as 

fraturas não vertebrais e as vertebrais clínicas do que as radiográficas. 

Assim, o SAPORI é um instrumento simples, útil e válido, em nosso 

meio, para identificação de mulheres, na pré, peri e pós-menopausa, com 

maior risco de osteoporose e fratura por baixo impacto. Pode ser utilizado 

como importante estratégia de saúde pública em nosso país, possibilitando 

que medidas preventivas e terapêuticas possam ser instituídas precocemente 

diminuindo o impacto socioeconômico da osteoporose e das fraturas por 

fragilidade óssea. 



 13 

REFERÊNCIAS 

1- Sedrine WB, Chevalier T, Kvasz A, et al. Development and assessment of 

the Osteoporosis Index Risk (OSIRIS) to facilitate the selection of women for 

bone densitometry. Gynecol Endocrinol. 2002; 16:245-50. 

2- Cadarette SM, Jaglal SB, Kreiger N, McIssac WJ, Darlington GA, Tu JV. 

Development and validation of the Osteoporosis Risk Assessment Instrument 

to facilitate selection of women for bone densitometry. CMAJ. 2000; 162: 

1289-94. 

3- Koh LKH, Sedrine WB, Torralba TP, et al. A Simple Tool to Identify Asian 

Women at Increased Risk of Osteoporosis. Osteoporos Int. 2001; 12:699-705. 

4- Weinstein L, Ullery B, Bourguignon C. A simple system to determine who 

needs osteoporosis screening. Obstet Gynecol. 1999; 93: 757-60. 

5- Weinstein L, Ullery B. Identification of at risk women for osteoporosis 

screening. Am J Obstet Gynecol. 2000; 183: 547-9. 

6- Lydick E, Cook K, Turpin J, Melton M, Stine R, Byrnes C. Development and 

validation of a simple questionare to facilitate identification of women likely to 

have low bone density. Am J Man Care. 1998; 4: 37-48.  

7- Nguyen TV, Center JR, Pocock NA, Eisman JA. Limited utility of clinical 

indices for the prediction of symptomatic fracture risk in postmenopausal 

women. Osteoporos Int. 2004; 15: 49-55. 

8- Salaffi F, Silveri F, Stancati A, Grassi W. Development and validation of the 

osteoporosis prescreening risk assessment (OPERA) tool to facilitate 

identification of women likely to have low bone density. Clin Rheumatol. 2005; 

24: 203-11. 

9- Sen SS, Rives VP, Messina OD, et al. A Risk Assessment Tool 

(OsteoRisk) for Identifying Latin American Women with Osteoporosis. J Gen 

Intern Med. 2005; 20:245-50. 



 14 

10- Abrahamsen B, Rejmark L, Nielsen SP et al. Ten-year prediction of 

osteoporosis from baseline bone mineral density: development of prognostic 

thresholds in healthy postmenopausal women. The Danish Osteoporosis 

Prevention Study. Osteoporosis lnt. 2006; 17:245-51. 

11- Henry MJ, Pasco JA, Sanders KM, Nicholson GC, Kotowicz MA. Fracture 

Risk (FRISK) Score: Geelong Osteoporosis Study. Radiology. 2006; 241: 

190-6. 

12- Black DM, Steinbuch M, Palermo L et al. As assessment tool for 

predicting fracture risk in postmenopausal women. Osteoporos Int. 2001; 12: 

519-28. 

13- Clark P, Cons-Molina F, Deleze, et al. The prevalence of radiographic 

vertebral fractures in Latin American countries: the Latin American Vertebral 

Osteoporosis Study (LAVOS). Osteoporos Int. 2009; 20: 275-82. 

14- Pinheiro MM, Ciconelli RM, Martini LA, Ferraz MB. Clinical risk factors for 

osteoporotic fractures in Brazilian women and men: the Brazilian Study 

(BRAZOS). Osteoporosis. Osteoporos Int. 2009; 20: 399- 408. 

15- Papaioannou A, Joseph L, Berger GI, et al. Risk factors associated with 

incident clinical vertebral and nonvertebral fractures in postmenopausal 

women: the Canadian Multicentre Osteoporosis Study (CaMos). Osteoporos 

Int. 2005; 16: 568-78. 

16- Siris ES, Miller PD, Barret-Connor E, et al. Identification and Fracture 

Outcomes of Undiagnosed Low Bone Mineral Density in Postmenopausal 

Women. Results From the National Osteoporosis Risk Assessment. JAMA, 

2001; 286: 2815-22. 

17- Siris ES, Brenneman SK, Barret-Connor E, et al. The effect of age and 

bone mineral density on the absolute, excess, and relative risk of fracture in 

postmenopausal women aged 50-99: results from the National Osteoporosis 

Risk Assessment (NORA). Osteoporos Int. 2006; 17:565-74. 



 15 

18- Dargent-Molina P, Douchin MN, Cormier C, Meunier PJ, Bréart G, for he 

EPIDOS study group. Use of clinical risk factors in elderly women with low 

bone mineral density to identify women at higher risk of hip fracture: The 

EPIDOS Prospective Study. Osteoporos Int. 2002; 13: 593-9. 

19- Dargent-Molina P, Poitiers F, Bréart G, for he EPIDOS study group. In 

elderly women weight is the Best predictor of a very low bone mineral density: 

evidence from the EPIDOS study. Osteoporos Int. 2000; 11:881-8. 

20- Kanis JA, Johnell O, Oden A, Johansson H, McCloskey E. FRAX and the 

assessment of fracture probability in men and women from the UK. 

Osteoporos Int. 2008; 19 (4): 385-97. 

21- Available from: http://www.shef.ac.uk/FRAX/index.htm. 

22- Pinheiro MM, Camargos BM, Borba VZC, Lazaretti-Castro M. FRAXTM: 

construindo uma idéia para o Brasil. Arq Bras Endocrinol Metab. 2009; 53 (2): 

783-90. 

23- Pinheiro MM, dos Reis Neto ET, Machado FS, Omura F, Yang JH, 

Szejnfeld J, Szejnfeld VL. Risk factors for osteoporotic fractures and low bone 

density in pre and postmenopausal women. Rev Saude Publica. 2010; 44 (3): 

479-85. 

24- Burger H. The menopausal transition-endocrinology. J Sex Med. 2008; 5 

(10): 2266-73. 

25- O’Neill TW, Cooper C, Algra D et al. Design and development of a 

questionnaire for use in a multicentre study of vertebral osteoporosis in 

Europe: The European Vertebral Osteoporosis Study (EVOS). Rheumatol 

Eur. 1995; 24: 75-81. 

26- Brandão CMA, Camargos BM, Zerbini CA et al. Posições Oficiais 2008 da 

Sociedade Brasileira de Densitometria Clínica (SBDens). Arq Bras Endocrinol 

Metabol. 2009; 53 (1): 107-12. 

http://www.shef.ac.uk/FRAX/index.htm


 16 

27- Looker AC, Johnston CC, Wahner HW et al. Prevalence of low femoral 

bone density in older US women from NHANES III. J Bone Miner Res. 1995; 

10 (5): 796-802. 

28- Kanis JA. Assessment of fracture risk and its application to screening for 

postmenopausal osteoporosis: synopsis of a WHO report. WHO Study Group. 

Osteoporos Int. 1994; 4 (6): 368-81. 

29- Available from: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm  

30- Available from: http://www.unifesp.br/dmed/reumato 

31- Lopes JB, Danilevicius CF, Takayama L, Caparbo VF, Scazufca M, Bonfá 

E, Pereira RM. Vitamin D insufficiency: a risk factor to vertebral fractures in 

community-dwelling elderly women. Maturitas. 2009;64(4):218-22. 

32- Lopes JB, Danilevicius CF, Takayama L, Caparbo VF, Menezes PR, 

Scazufca M, Kuroishi ME, Pereira RM. Prevalence and risk factors of 

radiographic vertebral fracture in Brazilian community-dwelling elderly. 

Osteoporos Int. 2011;22(2):711-9. 

33- Martini LA, Moura EC, Santos LC, Malta DC, Pinheiro Mde M. Prevalence 

of self-reported diagnosis of osteoporosis in Brazil, 2006. Rev Saude Publica. 

2009;43 Suppl 2:107-16. 

34- Pinheiro MM, Eis SR. Epidemiology of osteoporotic fractures in Brazil: 

what we have and what we need. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2010, 54 (2): 

164-170. 

35- Bailey SR. Unmixing for race making in Brazil. AJS. 2008; 114 (3): 577-

614. 

36- Santos NP, Ribeiro-Rodrigues EM, Ribeiro-Dos-Santos AK, Pereira R, 

Gusmão L, Amorim A, Guerreiro JF, Zago MA, Matte C, Hutz MH, Santos SE. 

Assessing individual interethnic admixture and population substructure using 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm


 17 

a 48-insertion-deletion (INSEL) ancestry-informative marker (AIM) panel. Hum 

Mutat. 2010; 31 (2): 184-90. 

37- Steiner ML, Fernandes CE, Strufaldi R, Porto EC, Pompei L de M, Peixoto 

S. Application of Osteorisk to postmenopausal patients with osteoporosis. Sao 

Paulo Med J. 2010; 128 (1): 24-9. 

38- Rud B, Jensen JE, Mosekilde L, Nielsen SP, Hilden J, Abrahamsen B. 

Performance of four clinical screening tools to select peri- and early 

postmenopausal women for dual X-ray absorptiometry. Osteoporos Int. 2005; 

16 (7): 764-72. 

39- Pinheiro, MM. Mortalidade após fratura por osteoporose. Arq Bras 

Endocrinol Metabol. 2008, 52 (7): 1071-1072. 

40- Rubin KH, Abrahamsen B, Hermann AP, Bech M, Gram J, Brixen K. 

Prevalence of risk factors for fractures and use of DXA scanning in Danish 

women. A regional population-based study. Osteoporos Int. 2010. [Epub 

ahead of print]. 

41- Abrahamsen B, Vestergaard P, Rud B, Bärenholdt O, Jensen JE, Nielsen 

SP, Mosekilde L, Brixen K. Ten-year absolute risk of osteoporotic fractures 

according to BMD T score at menopause: the Danish Osteoporosis 

Prevention Study. J Bone Miner Res. 2006; 21 (5): 796-800. 



 18 

Tabela 1. Características demográficas e antropométricas entre as duas 

coortes do SAo Paulo Osteoporosis Study (SAPOS) 

 Coorte de desenvolvimento 

(N = 4332) 

Coorte de validação 

(N = 1915) 

P 

Idade (anos) 60,1  10,1 60,3  10,5 0,7 

Peso (kg) 66,1  3,1 66,5  3,5 0,8 

Altura (cm) 154  0,06 154  0,07 0,9 

IMC (kg/ m2) 27,8  5,2 27,3  4,9 0,8 

Cor da pele 

Brancos (%) 

Não brancos (%) 

 

75,2 

24,8 

 

73,8 

26,2 

 

 

0,8 

Menopausa (%) 90,9 89,7 0,5 

Fratura prévia (%) 11,5 13,1 0,2 

Tabagismo atual (%) 8,7 10,2 0,4 

Sedentarismo (%) 72,7 74,1 0,3 
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Tabela 2. Desempenho do instrumento SAPORI para identificar mulheres 

com baixa densidade óssea (coluna lombar ou fêmur proximal) e fratura por 

fragilidade óssea (Fase de desenvolvimento) 

Variáveis Dependentes dos 

Modelos Finais de Regressão 

Sensibilidade Especificidade AUC 

ROC 

p VPP VPN Acurácia 

DO fémur 

(T-score ≤ -2 DP) 

91,4% 52% 0,831 < 0,001 25% 97% 58% 

DO coluna lombar 

(T-score ≤ -2 DP) 

81,5% 50% 0,724 < 0,001 51% 81% 62% 

Fratura por baixo impacto 71% 52% 0,689 < 0,001 19% 92% 55% 

DO: Densidade óssea; DP: Desvio-padrão; AUC: Area Under the Curve; 

ROC: Receiver Operating Curve (ROC); VPP: valor preditivo positivo; VPN: valor 

preditivo negativo 

Tabela 3. Comparação do desempenho de diferentes escores elaborados 

para detecção de osteoporose e fraturas por fragilidade 

Estudo N País Fatores de risco Prevalência 

OP/ Fx 

S E (AUC) 

ROC 

OSIRIS 
1
 1303 Bélgica Peso, idade, Fx 

prévia, TH 

34,9%/ NR 78,5%  51,4% 0,710 

ORAI 
2
 926 (D) 

450 (V) 

Canadá Idade, peso, TH 10,9%/ 

7,7% 

90% 45,1% 0,790 

OST for 

Asians 
3
 

860 Multicêntrico 

asiático 

Idade, peso 14%/ 12% 91% 45% 0,790 

ABONE 
4, 5

 1346 (D) 

1610 (V) 

 EUA Idade, peso, TH 35,2%/ NR NR NR NR 
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SCORE 
6
 1424 (D) 

  259 (V) 

EUA Idade, peso, TH, 

etnia, artrite 

reumatóide, Fx 

prévia 

38%/ NR 90% 47% 0,811 

DOEScore 
7
 

Osteoporose 

Fratura 

846 (D)/ 

410 (V)  

Austrália Idade, peso, Fx 

prévia 

39,1%/ 

26,4% 

81% 

52% 

46% 

49% 

0,710 

0,480 

OPERA 
8 

DO Fêmur 

DO Coluna 

1522 Itália Idade, peso, Fx 

prévia, 

menopausa 

precoce, uso GC 

22,1%/ NR  

88,1% 

90% 

 

60,6% 

64,2% 

 

0,814 

0,866 

OsteoRisk 
9 

Osteoporose 

1547 Multicêntrico 

América 

Latina 

Idade, peso 32,5%/ 

6,4% 

 

92% 

 

45% 

 

NA 

DOPS 
10

 

Osteoporose 

(coluna/ 

fêmur) 

Fratura 

872 Dinamarca Densidade óssea 15,8%/ 9%  

90,7%/ 

89% 

89,7% 

 

77,8%/ 

54,3% 

39,3% 

NR 

FRISK 
11

 

Fratura 

679 Austrália Densidade óssea, 

quedas, Fx 

prévia, peso 

NR/ NR 75% 68% NR 

FRACTURE 

(SOFSURF) 
12

 

Fratura 

7782 Estados 

Unidos 

Idade, peso, 

tabagismo, DO, 

Fx prévia, história 

materna de Fx de 

quadril e uso de 

braços para se 

levantar de uma 

NR/ NR  

90% 

 

46% 

 

0,770 
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cadeira 

SAPORI 

DO Fêmur 

DO CL 

Fratura 

4332 (D) 

1915 (V) 

Brasil Peso, idade, 

fratura prévia, cor 

branca, TH, 

atividade física, 

tabagismo, 

corticoterapia, 

história familiar Fx 

fêmur e DO 

33%/ 

11,8% 

 

91,4% 

81,5% 

71% 

 

52% 

50% 

52% 

 

0,831 

0,724 

0,689 

D: coorte de desenvolvimento; V: coorte de validação; DO: densidade óssea; 

CL: coluna lombar; Fx: fratura; TH: terapia hormonal da menopausa; S: 

sensibilidade; E: especificidade; AUC ROC: Area Under the Curve Receiver 

Operating Curve; OP: osteoporose; NR: não referido. 
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Gráfico 1. Área sob a curva (ROC) para identificar mulheres com baixa 

densidade óssea do fêmur (coorte de validação) 
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Gráfico 2. Área sob a curva (ROC) para identificar mulheres com baixa 

densidade óssea da coluna lombar (coorte de validação). 
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Gráfico 3. Análise do desempenho da Curva (AUC) ROC para identificar 

mulheres na pré, peri ou pós-menopausa com maior risco de ter fratura 

fragilidade óssea (Fase de validação) 


