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Osteoroporose no homem

1. Introdução
A osteoporose é uma doença crônica e progressiva, caracterizada pela baixa massa
óssea e deterioração da microarquitetura do osso com consequente redução da sua
força e maior suscetibilidade a fraturas.(1) Tradicionalmente tem sido reconhecida
como uma doença que acomete a mulher após a menopausa, entretanto, esse problema
também afeta o homem. Segundo a International Osteoporosis Foundation (IOF), um em
cada cinco homens acima dos 50 anos terá uma fratura relacionada a osteoporose.(2)
Quando acomete os homens, a fratura osteoporótica de quadril está associada a maior
morbidade e mortalidade do que nas mulheres (3).

2. Epidemiologia
Estima-se que 1 a 2 milhões de homens nos Estados Unidos (4) e 5,5 milhões de homens
na Europa (5) tenham osteoporose, segundo os critérios da Organização Mundial de
Saúde (OMS).1 No Brasil, estudo epidemiológico de base populacional realizado de
março a abril de 2006 com homens e mulheres acima de 40 anos mostrou prevalência
de fratura osteoporótica de 13,9% em homens residentes nas regiões
metropolitanas.(6) No mundo, 39% das fraturas osteoporóticas anuais ocorrem nos
homens.(7) Um homem de 60 anos tem cerca de 25% de chance de ter uma fratura
osteoporótica durante sua vida(8); aos 90 anos, um em cada seis homens terá uma
fratura de quadril.(9)

3. Fisiopatologia e Fatores de Risco
A baixa massa óssea pode ocorrer quando o pico de massa óssea é insuficiente, quando
a perda óssea é excessiva após o pico de massa óssea ser atingido, ou quando a
formação óssea durante o remodelamento2 está diminuída.(10)
Nos homens, a densidade mineral óssea (DMO) aumenta substancialmente durante a
puberdade em resposta à produção de esteroides sexuais. Muito desse ganho aparente
de massa óssea é devido ao aumento do tamanho do osso.(10) O pico de densidade
óssea da coluna espinhal é alcançado aos 20 anos, enquanto o pico de densidade do
rádio e do fêmur é alcançado um pouco depois.(10) A época em que ocorre a puberdade
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Densidade mineral óssea de 2,5 ou mais desvios-padrões em relação a um adulto jovem.
Processo no qual o osso velho é reabsorvido e continuamente substituído por osso novo.
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é um importante determinante do pico de massa óssea. Em homens adultos, com
história de atraso constitucional da puberdade, a densidade mineral óssea do rádio,
coluna lombar e fêmur proximal é bem menor do que em homens da mesma idade que
não apresentaram atraso na puberdade, o que sugere que há um período crítico de
tempo no qual o esqueleto é responsivo aos esteroides sexuais.(10)
O osso adapta-se à carga aplicada a ele, assim, alta carga mecânica durante o exercício
aumenta a DMO, particularmente durante a infância.(11) Exercícios de alto impacto
parecem conferir o maior benefício.(12) Estudo dinamarquês mostrou relação positiva
entre nível moderado a alto de atividade física e conteúdo mineral do osso, acúmulo de
densidade mineral óssea e área óssea na infância.(13)
Os genes também influenciam o pico de massa óssea e a sua perda com a idade. Estudos
de associação genômica ampla têm identificado mais de 60 genes relacionados à saúde
óssea.(11) Um número considerável desses genes está envolvido: 1) na sinalização Wnt,
que é crítica para a formação óssea; 2) na via RANK-RANKL-OPG (ativador do receptor
do fator nuclear Kappa-B e do seu ligante, osteoprotegerina), que é fundamental para
reabsorção óssea; e 3) na ossificação endocondral, que é importante para a formação
dos ossos longos.(11) Entretanto, cada gene identificado contribui não mais que 3% para
a saúde óssea. Em conjunto, os genes identificados explicam menos que 30% da
influência genética total na saúde óssea.(11)
As pessoas de pele negra têm 5 a 10% mais massa óssea do que as de pele branca e
também têm menor risco de fraturas.(11) Essa diferença pode ser explicada pela maior
resistência do esqueleto das pessoas de pele negra à ação dos efeitos de reabsorção
óssea do PTH, presumivelmente uma resposta adaptativa à redução cutânea da
vitamina D.(14)
Várias condições durante a infância podem prejudicar a aquisição de massa óssea, como
a ingestão inadequada de cálcio, a presença de inflamação crônica e o uso de
corticoides.(10) Uma maior ingestão de cálcio durante a vida, por exemplo, está
diretamente relacionada ao pico de massa óssea e indiretamente relacionada à fratura
de quadril.(11)
A perda óssea relacionada ao envelhecimento é um fenômeno universal, que ocorre
tanto em homens quanto em mulheres. Os esteroides sexuais, assim como na formação
óssea, também têm um papel importante na perda óssea que ocorre com a idade. Há
uma diminuição mais gradual do nível desses hormônios nos homens, em comparação
com as mulheres, e, assim, a osteoporose tende a ocorrer mais tardiamente nestes –
tipicamente, após os 70 anos de idade.(15) A remodelação óssea ocorre de maneira
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diversa nos homens, há também diminuição gradual da função dos osteoblastos,
redução na espessura do osso esponjoso, afinamento trabecular e redução do volume
de osso esponjoso, mas a conectividade trabecular é melhor preservada nos
homens.(11)
Além do envelhecimento, outros fatores relacionados à osteoporose em homens são:
consumo excessivo de álcool (mais de duas doses por dia), tabagismo, má nutrição,
imobilização, uso prolongado de glicocorticoides e anticonvulsivantes e várias doenças
crônicas (15) – ver Tabela 1.
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Tabela 1. Fatores relacionados à osteoporose em homens(15,16)
Medicamentos

Doenças crônicas

Má nutrição

Anticonvulsivantesa
Glicocorticoidesb
Hormônio tireoidiano
Doença pulmonar obstrutiva crônica
Doenças gastrointestinais: síndromes de má-absorção,
doença inflamatória intestinal, doença celíaca, cirrose
biliar primária, pós-gastrectomia
Hipercalciúria
Hiperparatireoidismo
Tireotoxicose ou excesso de reposição de tiroxina
Hipogonadismo primário ou secundário (uso de
corticoide, opioide, terapia de deprivação androgênica)
Mieloma múltiplo, outras gamopatias monoclonais
Artrite reumatoide, Espondilite anquilosante
Diabetes mellitus
Baixos níveis séricos de vitamina D e cálcio
Abuso de álcool
Baixo índice de massa corporal (IMC <20)

Condições associadas
com o aumento do
risco de quedas

História de queda, desordem da marcha, demência,
hemiparesia, sarcopenia

Outros

Osteoporose pós-transplante
Sedentarismo
Tabagismo

a: fenitoína, fenobarbital, primidona, carbamazepina; b: 5 mg ou mais de prednisona (ou
equivalente) por dia ≥ 6 meses.

4. Diagnóstico
O diagnóstico de osteoporose em homens pode ser feito diante da presença de uma
fratura por fragilidade, sendo os locais mais comuns de fratura o quadril, a coluna
vertebral, o punho e o úmero.(16) Na ausência de fratura por fragilidade, o diagnóstico
pode ser feito por meio da Densitometria Óssea (DEXA), que tem sido recomendada
para homens a partir dos 70 anos, ou mais cedo, diante da presença de fatores de
risco.(17) Utilizam-se os critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS): T-score ≤ 2,5 (DMO de 2,5 ou mais desvios-padrões em relação a um adulto jovem).(17)
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Há um escore, “male osteoporosis risk estimation score (MORES)”, que permite estimar
o risco da osteoporose em homens e pode ser usado para identificar aqueles que
poderiam realizar a DEXA.(16) O escore MORES inclui três variáveis: idade, peso e
história de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Um escore ≥ 6 indica a
realização de DEXA(16) (ver Tabela 2). Um estudo que avaliou a utilidade clínica desse
escore mostrou que ele identificou corretamente 93% (IC 95%: 0,85-0,97) dos homens
que tinham osteoporose, segundo critérios densitométricos (T- score ≤ -2,5 em quadril
total). Além dessa razoável sensibilidade, o escore demonstrou especificidade de 59%
(IC 95%: 0,56-0,62), isto é, identificou corretamente aqueles sem osteoporose
densitométrica e área sob a curva ROC de 0,83 (IC 95%: 0,80-0.85), o que denota boa
precisão do escore. Os autores concluem que, em homens ≥ 60 anos, o escore MORES é
uma ferramenta simples para identificar aqueles em risco de osteoporose e referenciálos para DEXA.(18)
Tabela 2. “Male Osteoporosis Risk Estimation Score” de acordo com idade, peso e
presença de DPOC (MORE)(16)
Fatores de risco

Pontos

Idade (anos)
≤ 55

0

56 a 74 anos

3

≥ 75 anos

4

DPOC

3

Peso (kg)
≤ 70

6

70 a 80

4

≥ 80

0

DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica.

É importante atentar que os valores da DEXA são apenas marcadores substitutos do risco
de fraturas e nem sempre se correlacionam as mesmas. A DEXA, isoladamente, não é capaz
de predizer de maneira acurada o risco de fratura.(19) Estudo reunindo amostra aleatória
de homens dinamarqueses entre 60 e 74 anos de idade mostrou que apenas 24% dos
homens com fratura vertebral osteoporótica tinham osteoporose na DEXA, enquanto 1,5%
daqueles com osteoporose na DEXA apresentavam fratura vertebral.(20) Assim,
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juntamente com a DEXA, deve-se sempre considerar os fatores de risco para osteoporose
quando se pensa na predição de fraturas osteoporóticas. Uma ferramenta que ajuda nesse
sentido é o FRAX, “Fracture Risk Assessment Tool”(21). O FRAX estima a probabilidade de
fratura de quadril e de “fraturas maiores” (fraturas vertebrais clínicas, antebraço, quadril e
ombro) nos próximos 10 anos, tanto em homens quanto em mulheres, a partir de fatores
de risco para osteoporose (idade, sexo, peso, altura, história prévia de fratura, pais com
fratura de quadril, tabagismo atual, uso de corticoides, artrite reumatoide, doenças
fortemente relacionadas a osteoporose, como diabetes, hipogonadismo, consumo de mais
de três drinks alcóolicos (8-10g) diariamente.(21) Apesar de haver um campo no FRAX para
colocação da DMO da cabeça do fêmur, a ferramenta calcula o risco de osteoporose mesmo
sem essa informação.(21)

5. Tratamento
Tem-se demonstrado falha na identificação e manejo da osteoporose em homens. Estudo
analisando dados de 13.704 pacientes ≥ 70 anos, homens e mulheres, de centro médico
estadunidense, no período de 2000 a 2010, mostrou que apenas 5% dos homens com risco
de fratura de quadril3 receberam prescrição de bifosfonato. Já nas mulheres com o mesmo
risco esse percentual foi de 44%.(1)
O tratamento começa com a orientação sobre mudanças no estilo de vida. Deve-se
orientar a cessação do tabagismo e a diminuição do consumo de álcool a, no máximo,
duas doses por dia.(16) A ingestão de cálcio deve ser de 1.000 a 1.200 mg, idealmente
por meio da dieta.(17) A dose diária recomendada de vitamina D é de 600 UI, para
homens de 19 a 70 anos, e de 800 UI, para homens a partir dos 71 anos.(22)
É importante incentivar a atividade física regular, particularmente exercícios com carga
por 30 a 40 minutos ao dia, 3 a 4 vezes por semana.(17) Coorte de base populacional
com 2.205 homens suecos, que na linha de base tinham entre 49 e 51 anos, mostrou
que atividade física regular reduz o risco de fraturas em homens idosos. Após 35 anos
de seguimento, constatou-se que os homens sedentários tinham cerca de duas vezes
(HR 2.56, IC95% 1.55–4.24) mais risco de fratura de quadril do que aqueles que
participavam de atividades esportivas regulares por pelo menos 3 horas por
semana.(23) A atividade física regular também contribui para a prevenção do risco de
quedas, que são responsáveis por 90% do número de fraturas de quadril.(24) Além dos
exercícios físicos, é importante considerar a revisão de medicamentos psicoativos e

3

≥ 3% em 10 anos de acordo com o instrumento de avaliação do risco de fratura FRAX®. Disponível em
https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/index.aspx?lang=pt.
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outros que podem contribuir para o risco de quedas, corrigir distúrbios visuais e
auditivos e implementar medidas de segurança ambiental(16) (ver Tabela 3).
Tabela 3. Fatores predisponentes de quedas(25)
Condições crônicas
Artrite e outras condições musculoesqueléticas
Deficiência visual
Deficiência auditiva
Deficiência proprioceptiva
História prévia de quedas
Alteração da marcha
Alteração do equilíbrio
Condições agudas
Infecção
Eventos cardiovasculares ou cerebrovasculares
Medicamentos: sedativos, psicotrópicos e outras substâncias, incluindo álcool
Hipotensão postural
Condições do ambiente: escadas, iluminação inadequada, falta de barras de apoio,
obstáculos, chão molhado
Delirium

Caso a osteoporose seja causada por uma condição secundária, essa condição deve ser
abordada. O hipogonadismo está entre as causas secundárias mais comuns de
osteoporose em homens. Alguns “guidelines” recomendam a administração de
testosterona em homens com uma etiologia clara para o hipogonadismo (por exemplo,
tumor hipofisário, Síndrome de Klinefelter) ou com sintomas (diminuição da libido,
fadiga crônica sem motivo aparente, perda de cabelos, fogachos) e níveis séricos de
testosterona <200 ng/dl)(17,22). Entretanto, ainda não há evidências de que a
administração de testosterona esteja relacionada à redução do risco de fraturas por
fragilidade óssea.(26)
A decisão de tratar com medicamentos específicos para osteoporose deve ser baseada
na avaliação clínica e do risco de fratura e na medida da DMO.(16) Como os
medicamentos usados para o tratamento da osteoporose não são isentos de reações
adversas, o seu benefício suplantaria o seu potencial perigo nos pacientes com risco alto
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de fraturas. O FRAX pode ajudar na decisão de indicar o tratamento medicamentoso.
Usualmente, o tratamento é recomendado em indivíduos com risco ≥3% para fratura de
quadril ou ≥20% para fratura maior em 10 anos.(16)
Os medicamentos aprovados no Brasil para o tratamento da osteoporose em homens
são os bifosfonatos (risedronato, alendronato, ácido zoledrônico), o denosumabe e a
teriparatida.(15) Todos esses agentes, exceto a teriparatida, são inibidores da
reabsorção óssea.(15) A eficácia na prevenção de fraturas foi estudada, sobretudo, nas
mulheres, na pós-menopausa; os estudos em homens tendem a ser menores e
consideram como desfecho primário não as fraturas, mas mudanças na densidade
mineral óssea e em marcadores do turnover ósseo(15). Além disso, há pouca evidência
comparando a efetividade de vários tratamentos para osteoporose nos homens.
Revisão sistemática com metanálise de estudos randomizados controlados com objetivo
de avaliar a evidência da eficácia das opções de tratamento para reduzir o risco de
fratura osteoporótica em homens incluiu 24 publicações (22 estudos), num total de
4.868 homens.(27) Cerca de metade desses estudos avaliou a eficácia dos bifosfonatos,
a maioria comparou o tratamento com placebo e/ou cálcio e vitamina D, incluiu homens
com osteoporose primária e/ou hipogonadal e foi financiada pela indústria
farmacêutica. Mostrou-se redução relativa do risco de fraturas vertebrais com
alendronato (RR 0,32; IC 95%: 0,15-0,69) e risedronato (RR 0,42; IC 95%: 0,24-0,74), mas
não com denosumabe (RR 0,25; IC 95%: 0,02-2,23).(27) Não foi possível realizar a
metanálise com a teriparatida e o ácido zoledrônico, porque os estudos encontrados
não relataram o desfecho de fratura.(28,29) Considerando o grupo bifosfonatos, foi
demonstrada redução do risco de fratura vertebral (RR 0,36; IC 95%: 0,25-0,53) e não
vertebral (RR 0,60; IC 95%: 0,40-0,90).(27) Os autores chamam a atenção para a
necessidade de estudos randomizados controlados, de alta qualidade, com poder
suficiente para avaliar a eficácia de tratamentos antifratura em homens,
particularmente para fraturas não vertebrais.(27)
Nos candidatos à terapia farmacológica, os bifosfonatos usualmente são os
medicamentos de primeira linha devido a sua eficácia, seu custo favorável,
disponibilidade e informações disponíveis sobre a sua segurança em longo prazo.(22) O
alendronato semanal pode ser uma boa escolha entre os bisfosfonatos, devido à grande
experiência com o seu uso, à ausência de evidências de que outros agentes sejam mais
efetivos ou toleráveis e seu baixo custo.(17) O risedronato semanal também tem sido
apontado como uma opção.(22) Homens com desordens esofagianas (acalasia,
esclerodermia, estenose, varizes), intolerância gástrica aos bifosfonatos e dificuldade na
sua forma de administração (incluindo a inabilidade de permanecer assentado ou em pé
durante 30 a 60 minutos após a tomada da medicação) não devem ser tratados com
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bifosfonato oral(22), assim como aqueles que realizaram cirurgia bariátrica na qual há
presença de anastomoses gastrointestinais (por exemplo, anastomose em Y de
Roux).(22) Nesses casos, pode-se recorrer ao ácido zoledrônico. Estudo que randomizou
2.127 mulheres e homens (n=508) incapazes ou não dispostos a tomar bifosfonato oral
para receber infusão anual de ácido zoledrônico (5 mg) ou placebo após 90 dias de
reparo cirúrgico de fratura de quadril mostrou que, em comparação ao placebo, houve
redução de 35% do risco relativo (HR: 0,65, IC 95%: 0,50-0,84) de novas fraturas clínicas
naqueles que receberam o ácido zoledrônico em uma mediana de seguimento de 1,9
anos; redução absoluta do risco de 5,3%; NNT 19.(30) Cerca de 20% dos pacientes que
receberam o ácido zoledrônico apresentaram reação de fase aguda caracterizada por
febre baixa, mialgia, dor óssea ou musculoesquelética, artralgia, cefaleia, náusea. Esses
sintomas se resolvem em cerca de 3 dias, podendo durar de 7 a 14 dias(30) e tendem a
ser mais frequentes nos pacientes não tratados previamente com bifosfonatos e menos
comuns em doses subsequentes.(31) O total de eventos adversos relatados foi de 82,3%
no grupo tratamento e 80,6% no grupo placebo (NNH:59).(30) A mortalidade por todas
as causas, um desfecho secundário, foi menor no grupo do ácido zoledrônico (HR: 0,72,
IC 95%: 0.56-0.93).(30) Nesse estudo, caso o nível sérico de hidroxivitamina D fosse ≤
15ng/ml, os pacientes recebiam vitaminaD3 ou D2 (na dose de 50.000 a 125.000 UI por
via oral ou IM) 14 dias antes da infusão da medicação e, depois, todos receberam
suplementação oral de cálcio (1000 to 1500 mg) e vitamina D (800 a 1200 UI).(30) Os
bifosfonatos não são recomendados para pacientes com taxa de filtração glomerular <
30 a 35 ml/min.(22)
Não há consenso no tempo de duração da terapia com bifosfonatos em homens. Na
osteoporose pós-menopausa, alendronato, risedronato e ácido zoledrônico diminuem
o risco de fraturas por 10, 7 e 6 anos, respectivamente. Alguns especialistas
recomendam a suspensão do bifosfonato após cinco anos de uso para o alendronato e
três anos para o ácido zoledrônico, caso a DMO esteja estável, não tenham ocorrido
fraturas por fragilidade e haja um baixo risco para fraturas em um futuro próximo.(22)
Nos homens com contraindicação ou intolerância aos bifosfonatos, pode-se recorrer ao
uso da teriparatida ou do denosumabe. A teriparatida tem sido recomendada para
homens com osteoporose grave (DMO < -2,5 e pelo menos uma fratura por fragilidade)
ou para aqueles em que falhou terapia prévia (fratura após um ano do uso do
bifosfonato). No maior estudo fase III avaliando a teriparatida em homens com
osteoporose, 437 foram randomizados para receber teriparatida (injeções subcutâneas
diárias de 20 ou 40 mcg) ou placebo.(32) Após 11 meses de tratamento, mostrou-se que
a teriparatida aumentou a DMO na coluna e fêmur.(32) Não foi relatado o efeito da
teriparatida na redução de fraturas por fragilidade e o estudo foi interrompido
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precocemente devido ao aparecimento de osteossarcoma em ratos.(32,22) Assim,
alguns autores consideram esse tratamento controverso por não ter mostrado reduzir
fraturas e pelo risco de eventos adversos.(15)
O denosumabe, da mesma forma que a teriparatida, ainda não mostrou reduzir o risco
de fraturas nos homens, apenas aumentar a DMO.(33) Em homens recebendo terapia
de privação androgênica para câncer de próstata, o denosumabe esteve associado com
a diminuição da incidência de fraturas vertebrais em comparação ao placebo.(34) Em
relação a potenciais eventos adversos, a descontinuação do denosumabe nas mulheres
em tratamento da osteoporose pós-menopausa tem sido associada ao aumento do risco
de fraturas vertebrais; as fraturas usualmente são múltiplas e ocorrem entre 8 e 16
meses após a última dose.(35) Outro evento adverso que tem sido associado ao uso do
denosumabe é a disfunção imune.(36) O denosumabe é um inibidor do RANKL, citocina
pertencente ao grupo TNF. Assim, a sua inibição pode desencadear efeito
imunossupressor semelhante aos dos medicamentos anti-TNF.(36) Foi relatado
aumento do risco de endocardite e artrite séptica em estudos clínicos conduzidos antes
da liberação da comercialização dessa medicação.(36) Dados de vigilância farmacológica
europeia (Eudravigilance) mostraram casos de infecção, reações de hipersensibilidade e
doenças autoimunes relacionadas ao denosumabe.(36)
A combinação de medicamentos não tem sido recomendada no tratamento da
osteoporose em homens. A utilização de bifosfonato após o uso da teriparatida poderia
manter ou mesmo aumentar a massa óssea.(22)

6. Considerações Finais
Infelizmente, a osteoporose nos homens permanece subdiagnosticada e subtratada,
mesmo sendo problema de saúde pública relevante, devido aos seus custos pessoais e
sociais resultantes do aumento da morbidade e mortalidade. Fazem-se necessárias
pesquisas que investiguem terapias farmacológicas eficazes na redução de fraturas não
vertebrais e que comparem diretamente a eficácia de medicações no tratamento da
osteoporose nos homens. Além disso, é fundamental divulgar esse problema entre os
profissionais de saúde e incentivar o uso de ferramentas que acessam o risco de fraturas,
como o FRAX.
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