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RESUMO 

 
CARVALHO, N. A. de A. Osteoporose: o que se sabe a respeito da epidemia 
silenciosa? Análise do nível de percepção a respeito da osteoporose em mulheres 
idosas na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. 2005. 80f. Dissertação 
(mestrado). Programa de Estudos Pós-graduados em Gerontologia, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005. 
 
Ao procurar responder ao problema desta pesquisa – qual o nível de informação sobre a 
osteoporose - buscou-se em um primeiro plano encontrar na literatura existente o que há sobre ela, 
descrevendo sua caracterização, percepção dos sintomas e diagnóstico. Para tal optou-se por uma 
abordagem quantitativa, uma vez que esta nos permite, a partir da extensão do fenômeno, 
aprofundar outras questões envolvendo a situação osteoporose a partir de uma análise qualitativa. 
Para tal, levantou-se junto à grande imprensa o que ela vem divulgando em relação à osteoporose. 
Optou-se pelo jornal diário Folha de S.Paulo, um dos veículos de comunicação de maior circulação 
no país, com um grande impacto na formação da opinião pública dos brasileiros, analisando-se 73 
reportagens publicadas entre 2000 a junho de 2004. A seguir foi aplicado um questionário 
contendo nove perguntas, entre abertas e fechadas, divididas em dois domínios: dados sócio-
econômicos e nível de informação sobre a doença, a 150 mulheres acima de 60 anos, usuárias do 
serviço de reabilitação da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, pelo Sistema Único de 
Saúde, durante o mês de dezembro de 2003. As respostas obtidas foram analisadas e 
comparadas entre si, através do Statistic Program for Social Science (SPSS) que classificou em 
seis subgrupos, dos quais selecionou-se os dois mais numerosos. Destes, três idosas de cada um 
deles, totalizando seis, foram escolhidas aleatoriamente para oferecer seus depoimentos quanto a 
como obtinham as informações sobre osteoporose e suas impressões sobre o processo. Os 
resultados obtidos especificam a população que freqüenta o serviço de reabilitação da Santa Casa 
de Misericórdia de São Paulo e, ao mesmo tempo, representam uma fotografia do atendimento que 
lá recebem e de como percebem a informação recebida dos profissionais da saúde. Observou-se 
que das 150 mulheres, mais de 50% estão entre 60 e 70 anos, sendo 116 brancas, 13 negras e 21 
pardas. Do total, 22% são solteiras, 40% casadas e 31% viúvas. A grande maioria (82,70%) tem 
um rendimento entre 1 e 3 salários mínimos. Entre as mulheres que se classificaram como negras, 
15% consideram-se analfabetas e 85% dizem ter estudado somente até a 4a. série. O mais alto 
nível de escolaridade foi atingido pelas entrevistadas brancas. Apesar de 68% do total das idosas 
saberem o que é osteoporose, somente 34% recebeu esta informação através do seu médico e 
50% não recebeu nenhuma orientação dos profissionais de saúde. Nesse ponto, percebe-se uma 
ambigüidade na interpretação das idosas em relação ao desempenho da função médica. Esses 
profissionais encontram-se divididos entre os que acreditam na importância de informar o paciente 
sobre o acontecido e os que se limitam a prescrever determinado tratamento. A maior orientação 
dada pelos médicos foi fazer fisioterapia (21%). Portanto, o profissional fisioterapeuta pode, 
dependendo do grau da doença, dar orientações quanto a exercícios de baixo impacto, prevenção 
de quedas e, na falta do terapeuta ocupacional, até sugerir adequações no espaço de moradia. Os 
cuidados com a alimentação, apesar de essencialmente importantes, não são citados nas 
orientações dadas pelos profissionais de saúde. Constatou-se que a comunidade à qual a pessoa 
pertence desempenha um papel fundamental no modo como o indivíduo obtém suas informações: 
a comunidade é ocasião e espaço onde as informações são trocadas e, na maioria das vezes, 
esses saberes ajudam inúmeros idosos a viverem melhor. Constatou-se que o médico, ainda que 
pouco fale sobre a doença, é a principal fonte de informação para as mulheres idosas. Embora a 
informação nem sempre seja convertida em efetivos hábitos de prevenção, o nível de escolaridade 
é fundamental para uma melhor compreensão da osteoporose. A prevenção, que supõe 
informação, é a melhor estratégia de enfrentamento da situação osteoporose.  
 
Palavras-chave:   osteoporose, velhice, informação 

 



ABSTRACT 
 

In seeking to answer to the question of this research – what is the level of information about 
osteoporosis – first of all, it was attempted to find in the existing literature what exists about it, 
describing its characterization, symptoms perception and diagnosis. For such, it was decided for a 
quantitative approach, since it allows us, from the extent of the phenomenon, to deepen other 
questions concerning the osteoporosis situation from a qualitative analysis. For that reason, we 
have carried out a survey with the great press about what it has been publishing concerning 
osteoporosis. It was decided for the daily newspaper Folha de S.Paulo, one of the communication 
vehicles with the largest circulation in the country, with a powerful impact on the Brazilians’ public 
opinion formation, where 73 reports published from 2000 through June of 2004. After that, it was 
applied a questionnaire containing nine questions, among open and closed questions, divided into 
two scopes: socioeconomic data and information level about the disease, which was answered by 
150 women over 60 years old, users of the rehabilitation service from Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo, through the Sistema Único de Saúde (Single Health System), during the month of 
December of 2003. The answers obtained were analyzed and compared among them, through the 
Statistic Program for Social Science (SPSS) which has classified them into six subgroups, of which 
we selected the two most numerous ones. Among them, three old-aged women from each group, in 
a total of six, were selected at random so that we could collect their testimony about how they 
obtained information about osteoporosis and their impressions on the process. The results found 
specify the population that attends the rehabilitation services at Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo and, at the same time, represent a photograph of the service they receive there and of how 
they feel the information received from the health professionals. It was noted that among the 150 
women, more than 50% are between 60 and 70 years old, being 116 white, 13 black and 21 brown. 
From the total, 22% are single, 40% married and 31% widow. The great majority (82.70%) receives 
an income between 1 and 3 minimum wages. Among the women who were classified as black, 15% 
consider themselves as illiterate and 85% state to have studied only up to 4th year. The highest 
level of education was reached by the white interviewees. Although 68% of the total of the old-aged 
women know what osteoporosis is, only 34% received this information from their doctors and 50% 
didn’t receive any orientation from the health professionals. In respect of that, it can be noted an 
ambiguous interpretation by the old-aged women in relation to the performance of the medical 
activity. Such professionals are divided into those who believe in the importance of informing the 
patient about the occurrence and those who limit themselves to prescribing a specific treatment. 
The most frequent recommendation given by doctors was to undergo physiotherapy (21%). 
Therefore, the physiotherapist can, depending on the disease level, give orientations regarding low-
impact exercises, prevention of falls and, in lack of an occupational therapist, he or she can even 
suggest adaptations in the dwelling space. The cautions with nutrition, despite being essentially 
important, are not mentioned in the orientations given by the health professionals. It was verified 
that the community to which the person belongs has a fundamental role in the way individuals 
obtain their information: the community is the occasion and space where information are exchanged 
and, in most of times, such knowledge help countless old-aged people live better. We verified that 
the doctor, even though he or she talks little about the disease, is the main source of information for 
old-aged women. Although the information is not always converted into effective prevention habits, 
the level of education is decisive for a better understanding of osteoporosis. The prevention, which 
implies information, is the best strategy to face the osteoporosis situation.  
 
Key words: osteoporosis situation, old-age, information 
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Introdução 
 

O interesse pelo tema desta pesquisa surgiu há muito tempo. 

Primeiramente de uma experiência ocorrida comigo, na infância, e depois na 

faculdade, quando tive oportunidade de avaliar alguns idosos internados em uma 

casa de repouso. Depois da faculdade fiz especialização em fisioterapia 

respiratória. Fui trabalhar  com ortopedia, em que a grande demanda é de idosos. 

Durante esse período realizei uma pesquisa com senhoras atendidas no 

ambulatório do serviço de Reabilitação da Santa Casa de Misericórdia de São 

Paulo. E, entre as patologias encontradas, uma das quais  tive o interesse em me 

aprofundar  foi a osteoporose.  

Os objetivos do trabalho realizado eram investigar os meios de informação 

sobre a doença; detectar a freqüência que as senhoras praticam atividade física e 

esclarecer o quanto elas sabiam sobre a prevenção.  Concluiu-se, na ocasião, que 

era necessário ampliar a divulgação a respeito da osteoporose, enfocando a 

necessidade dos modos de prevenção na fase em que ainda não há a instalação 

dos distúrbios, para ser reduzida sua incidência na terceira idade.  

Ao me deparar com os resultados quis aprofundar mais detalhadamente 

como as senhoras se informam sobre a doença e de que forma obtêm tais 

conhecimentos. Reencontrei-me com o tema do envelhecimento e percebi que a 

Gerontologia me fornecia o referencial necessário para aprofundar minha 

compreensão da questão e reforçar meu interesse.   

Percebi que o envelhecimento acarreta modificações profundas e 

significativas no ser. Trava-se, neste âmbito, um processo de adaptação a perdas 

e ganhos. A perdas e ganhos em relação ao corpo orgânico, a modificações de 

hábitos alimentares, à perda de parentes e amigos (morte ou afastamento), a 

modificações familiares (ausência dos pais ou cônjuge), a novas famílias 

constituídas pelos filhos, a dificuldades de reintegração em uma segunda carreira. 

Como também a experiências e aprendizagem acumuladas.  
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         Por isso, na presente pesquisa trabalharei com um tema tão significativo no 

Brasil e em todo o mundo. Trata-se da osteoporose, considerada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) a segunda patologia em número de casos, 

somente perdendo para as doenças cardiovasculares. A OMS estima que 200 

milhões de mulheres e homens sofram de osteoporose em todo o planeta. É, 

atualmente, uma das principais causas de morbidade e mortalidade da população 

de idosos e vem crescendo exponencialmente no Brasil e no mundo.  

Hoje, observa-se que o número de pessoas acima de 65 anos de idade está 

aumentando nos países desenvolvidos e nos em desenvolvimento. Em países 

como os do Reino Unido e a Suécia, essa população já supera os 15%, ao passo 

que em países menos desenvolvidos o índice não ultrapassa 6%. Entretanto, a 

população de idosos, em números absolutos, em alguns países em 

desenvolvimento, como o Brasil, é maior que o número de idosos de alguns 

países desenvolvidos, como a Suécia. Assim, alguns países em desenvolvimento 

podem apresentar populações de idosos bem maiores que a dos países 

desenvolvidos. Os índices são agravados pela velocidade de crescimento dessa 

faixa da população, que vem apresentando variações entre diversos continentes 

(KISNELLA, 1998). 

A Ásia, África e América Latina são as regiões que apresentaram o maior 

aumento do número de idosos. Até 2050, o número de homens e mulheres acima 

de 50 anos duplicará, chegando até a triplicar em certos países dessas regiões.   

No Brasil a situação não é diferente. Aumentou a expectativa de vida do 

brasileiro ao nascer. Em 2000, a média de idade passou para 68,6 anos (IBGE, 

2000). O ganho, no entanto, não foi igual para os homens e mulheres. Segundo a 

OMS, a população idosa do Brasil passará de 7,5% em 1999 (11 milhões) para 

cerca de 25% em 2025, e tal aumento nos colocará como a sexta população idosa 

do mundo: teremos 37 milhões de pessoas acima de 60 anos. 

            Segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), a esperança de vida das mulheres atualmente é de 72 anos (aumento 

de 2,8 anos) e a dos homens chega a 64,8 anos (acréscimo de 2,2 anos). A 
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principal explicação para esse fenômeno é o número de mortes por causas 

externas (homicídios, acidentes de trânsito), que atingem mais os jovens do sexo 

masculino. Se um homem consegue superar os 35 anos, sua expectativa de vida  

aumentará, ficando mais próxima da mulher. 

           A porcentagem de idosos no Brasil também aumentou, segundo dados do 

mesmo instituto. Em 1991, a população com mais de 60 anos representava 7,3% 

do total, 10.722.705. Em 2000 a participação aumentou para 8,6% da população, 

atingindo 14.536.029. 

           Sendo a osteoporose uma doença predominantemente feminina, é 

importante considerar que as mulheres representam a maioria da população 

idosa, 55,1%, segundo dados do IBGE de 2000. Em cada 100 mulheres com 

idade acima de 60 anos, havia 81,6 homens.  

Existem diversas evidências de que o envelhecimento apresenta 

componentes genéticos, hereditários e ambientais. No processo de 

desenvolvimento do indivíduo, algumas funções são perdidas, mas isto não 

implica necessariamente em um déficit. As perdas acabam compensadas  pelo 

ganho de outras aptidões  ao longo da existência.  

Com o aumento da expectativa de vida em todo o mundo, a osteoporose 

tornou-se uma preocupação de saúde pública em praticamente todos os países, 

alargando-se rapidamente. O aumento de incidência traz custos econômicos e 

sociais alarmantes. A coleta de informações que será realizada se justifica pela 

quase total ausência de campanhas de largo alcance sobre osteoporose. 

            Mesmo sendo uma doença de grande incidência no Brasil, por volta de 15 

milhões de pacientes em 2000, ainda faltam políticas preventivas para a 

osteoporose. O custo social em termos de gastos médicos, quadros de 

incapacidade e até mesmo morte, deixa clara a necessidade de tratar a 

osteoporose como problema de saúde pública (KIDA et al., 1999). 

A osteoporose da mulher na menopausa e do idoso é um problema 

presente em todas as partes do planeta. O Brasil, que tem uma crescente 

população de pessoas idosas, vê-se diante de uma síndrome que pode ser 
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prevenida e evitada se forem tomados certos cuidados. As mulheres no período 

pós-menopausa são mais acometidas, por causa da  diminuição do hormônio 

estrogênio, principalmente as que não têm mais ovários1(LEVINSON et al., 1998). 

Muitos agentes hormonais podem afetar a função das células e da massa 

ósseas. Embora existam numerosas alterações relacionadas à idade e à  

menopausa na fisiologia desses hormônios, não foi conclusivamente definida uma 

anormalidade hormonal patogênica específica na osteoporose (excluindo a 

osteopenia associada com hipercorticismo e hiperparatireoidismo). Todavia, a 

deficiência de estrógeno é mais freqüentemente inseminada na patogênese da 

osteoporose pós-menopausa em mulheres, e a deficiência de testosterona é 

considerada um fator importante em homens. 

Na verdade, a deficiência de estrógeno por qualquer etiologia, incluindo 

retirada precoce de ovários e hipogonadismo, pode ser considerada um fator de 

risco primário para a perda de massa óssea. O mecanismo específico do 

estrógeno no osso não é claro (BONNER, 1999). 

  A osteoporose é considerada uma doença esquelética sistêmica que resulta 

do somatório dos seguintes componentes: diminuição do conteúdo mineral ósseo 

e deterioração da microarquitetura óssea, ou seja, a própria osteoporose; fatores 

genéticos e riscos de quedas, uma vez que as terapias capazes de refazer o 

trabeculado ósseo (alterar a microarquitetura óssea) são escassas (Kida et Al., 

1999). 

   Essa doença consiste em um enfraquecimento progressivo dos ossos, que 

ficam assim cada vez mais sujeitos a fraturas. Embora possa atingir ambos os 

sexos, a doença é mais freqüente nas mulheres após a menopausa. Uma em 

cada quatro mulheres, a partir dos 45 anos, sofre de diminuição da massa óssea, 

podendo o quadro evoluir para a osteoporose (LEVINSON et al., 1998). 

É uma patologia que avança lentamente. E é preocupante. Quando a 

destruição do osso é maior que sua reparação o equilíbrio se desfaz, tornando-o 

pouco resistente e incapaz de suportar pequenos traumatismos. A fratura 
                                                 
1 Mulheres oofectomerizadas. 
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acontece com maior facilidade. As mais freqüentes são as vértebras e quadris. As 

conseqüências: deformidade na coluna vertebral, perda de estatura e dificuldade 

de locomoção, constituindo uma ameaça à independência (BUTLER et al., 1999). 

Cerca de 25% das pessoas que sofrem uma fratura de quadril, por 

exemplo, falecem por complicações circulatórias ou pulmonares no primeiro ano 

após a fratura. Cerca de 50% ficam incapacitadas de andar e realizar suas tarefas 

diárias sem auxílio (KIDA et al., 1999). 

             De acordo com estudos recentes, o grupo de risco é formado pelas 

pessoas brancas ou asiáticas, magras, baixas, com história familiar de 

osteoporose, fumantes, pessoas que fazem uso excessivo de álcool ou café, 

pessoas com dietas pobres em cálcio, pessoas que fazem uso prolongado de 

alguns medicamentos. Também fazem parte desse grupo as pessoas imobilizadas 

em cama ou cadeira de rodas por mais de dois meses (FROES, 2002). 

A menopausa é outra causa, pois com a parada definitiva da menstruação o 

funcionamento dos ovários diminui e cessa a produção do estrogênio, hormônio 

indispensável para a conservação do osso, o qual se reabsorve em maior  

proporção. Também deve-se considerar como uma causa relevante para a 

osteoporose e motivo de atenção os antecedentes familiares da doença (KATH & 

MCARDLLE, 1996). 

Uma hipótese razoável para tal efeito pode ser a habilidade do estrógeno 

de reduzir a reabsorção óssea por meio de uma redução dos osteoclastos (células 

responsáveis pela reabsorção óssea) ao hormônio endógeno circulante da 

paratireóide. A deficiência de estrógeno proveniente de qualquer causa pode 

assim resultar em um aumento do hormônio da paratireóide e na reabsorção 

óssea, aumento transitório no nível de cálcio sérico e uma redução resultante na 

secreção de hormônio da mesma glândula. Tal redução favorece  menor produção 

da forma ativa da vitamina D, com uma conseqüente redução na absorção de 

cálcio. Várias dessas perturbações hormonais são percebidas nas populações 

osteoporóticas. Contudo, a deficiência de estrógeno é uma explicação patogênica 

incompleta para a osteoporose, pois todas as mulheres após a menopausa 
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apresentam relativa deficiência dessa substância mas nem todas desenvolvem 

osteoporose. (BUTLER, 1999) 

A falta de exercício e a imobilização prolongada também colaboram para a 

doença, tendo em vista que o exercício constitui um estímulo para a formação dos 

ossos e que longos períodos de sedentarismo, mesmo por motivos de saúde, 

comprometem a formação normal do osso. 

A melhor forma de controle da osteoporose  é a prevenção e o diagnóstico 

precoce. Para melhor compreensão da osteoporose é necessário conhecer suas 

causas, seus agentes agravantes, as formas de prevenção eficazes e seu 

tratamento. A prevenção deve ser iniciada na gestação e prolongar-se pela 

infância, adolescência, idade adulta, pré e pós menopausa nas mulheres. 

Alimentação rica em cálcio, exercícios de acordo com a faixa etária, exposição à 

luz solar e  alimentos com vitamina D são cuidados que devem ser mantidos na 

prevenção (LIANZA, 1995). 

O objetivo principal deste trabalho é analisar o nível de informação sobre 

osteoporose e o seu rebatimento em mulheres idosas acometidas, evitando 

complicações do quadro.  

Pelo contato com as pessoas em meu trabalho cotidiano, percebe-se que 

elas não têm conceitos formados sobre a doença; e tampouco nota-se a 

preocupação médica em fazer as explicações necessárias e inteligíveis. A escolha 

de mulheres para a realização desta pesquisa baseia-se na estimativa de que 

40% das mulheres do mundo correm o risco de desenvolver a doença, enquanto 

que somente 13% dos homens correm o mesmo risco. 

Apesar de ser bastante significativo o número de idosas com osteoporose 

no Brasil, cerca de 15 milhões, não há estudos sobre um planejamento oficial de 

campanhas de informação e prevenção. 

Para tal torna-se necessário saber em quais meios de comunicação essas 

pessoas obtêm informação, verificando se os níveis de informação afetam 

diferentemente mulheres de distintas classes socioeconômicas e investigando se 

há ou não acompanhamento e prevenção médica diária a fim de contribuir com 
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subsídios que ajudem na elaboração de campanhas de prevenção e de serviços 

públicos específicos dirigidos a pessoas idosas, especialmente mulheres. 

 Apresento nos seguintes parágrafos a organização de meu trabalho:  

 No  capítulo “Breves explanações”, reflito sobre o envelhecimento como 

processo e o desvinculo do conceito de doença. Como esta dissertação traz de 

maneira central uma síndrome que abala a imagem corporal, dedico algumas 

páginas ao entendimento da importância da imagem corporal para  o indivíduo 

idoso, e apresento a feminização do envelhecimento.  

 No capítulo “A situação de osteoporose”,  resgato um pouco do histórico da 

patologia, explico as questões epidemiológicas implicadas, abordando conceitos 

teóricos sobre a  doença e apresento a feminização da osteoporose. 

No capítulo “Os caminhos da ‘ladra silenciosa’ ”, apresento a metodologia 

utilizada, como as páginas foram construídas ao longo do tempo e de quais 

ferramentas fiz uso, a partir do mapeamento de reportagens sobre osteoporose 

veiculadas em um jornal de grande circulação, com o objetivo de verificar qual  

foram os temas mais abordados sobre o assunto osteoporose. Termino 

apresentando o perfil das mulheres a partir dos dados estatísticos obtidos através 

da aplicação de questionários fechados a 150 mulheres atendidas na Santa Casa 

de Misericórdia de São Paulo. 

 O  capítulo “Nas narrativas, o que percebem as idosas”  é dedicado à 

análise das entrevistas semi-abertas, através da qual pude investigar o que as 

seis entrevistadas sabem sobre a situação da osteoporose. 

 Por fim, traço algumas considerações que acredito dão subsídios para 

programas, pesquisas e intervenções sobre o que as mulheres idosas atendidas 

na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo sabem sobre a situação da 

osteoporose.  

 Desejo aos leitores que as páginas seguintes sejam prazerosas e instiguem 

o pesquisador que há em cada um de nós a trabalhar pela transformação da 

sociedade vigente. 
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1. Breves explanações 
 

1.1 O Processo de Envelhecimento 
 

Durante a trajetória da existência humana, surgem vários momentos de 

transformações, incertezas e desconhecimento que nos fazem traçar nossa 

história através do tempo. E nessa passagem o organismo envelhece e se 

desenvolve de uma forma diferente em cada etapa da vida. 

É assim que entendo o envelhecimento. Um processo contínuo de 

transformação, pois ninguém envelhece de um dia para o outro. Vai-se ficando 

velho. A cada dia o ser humano amanhece mais velho. Nesse processo, no 

cotidiano, podemos modificar as perspectivas e direções tomadas na trajetória. 

Somente por meio do processo de envelhecimento conseguimos 

compreender a totalidade da vida: as suas incertezas, ansiedades, descobertas, 

perdas e ganhos. Esse processo é um misto de assombramento e encanto, díade 

que possibilita a passagem de uma etapa à outra da existência, permitindo um 

aperfeiçoamento do modo de ser e de viver. As finalizações de determinadas 

etapas de nossas vidas possibilitam novas posturas, iniciando outras trajetórias e 

proporcionando ocasiões de mudança. 

Isso acontece a todo momento, mas na etapa da velhice novos caminhos 

são impostos. O envelhecimento torna-se uma oportunidade singular para 

ressignificarmos nossas vidas a partir de diversas informações, experiências e 

conhecimentos adquiridos. 

Nossa relação com o mundo sempre se dá em uma via de duas mãos. 

Modificamos o mundo; por sua vez, ele nos modifica. Não há começo nem fim, 

não sabemos qual a mola propulsora do mecanismo. Os dinamismos são 

absorvidos pela pessoa e organizados culturalmente para então se converterem 

em padrões motores variados, originando o comportamento de cada ser humano; 

transparecendo o seu modo de ser e de existir no mundo.  
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 Indivíduos diferentes experienciam sensações diferenciadas a partir dos 

mesmos estímulos. Não sabemos ao certo se o que o outro está sentindo é o 

mesmo que sentimos. Existem apenas aproximações das sensações que reforçam 

suposições a respeito do mundo real. Por isso não podemos classificar os 

indivíduos idosos dentro de um padrão,  e sim compreendê-los a partir de suas 

singularidades, formadas através de longos anos de vida. 

Uma das lições da Gerontologia é termos aprendido a discordar que velhice 

é doença. E rejeitar as generalizações, especialmente que saúde é simplesmente 

a ausência de doença. Mais acertado é considerar o que é  qualidade de vida de 

determinado indivíduo a partir da própria percepção, constituído de um passado, 

presente e futuro. Todos os acontecimentos da vida ocorrem nesse fluxo de 

tempo, não linear, cronológico somente, mas também Kairós, um tempo vivido. 

Em qualquer ponto de sua existência a doença pode ocorrer, não sendo um fato 

específico da idade avançada.  

 Porém, ainda assim não podemos resumir qualidade de vida a uma mera 

contagem das visitas realizadas ao médico durante o ano ou aos anos de vida. A  

quantidade de sintomas não  precisa o nível de satisfação. Nem sempre a 

ausência de sintomas garante bem-estar. O fato de viver muitos anos não está 

necessariamente ligado ao conceito de viver bem. Saúde é uma questão de 

qualidade que proporciona condições particulares para as atividades serem 

exercidas  satisfatoriamente. 

   Portanto, a concepção saúde/doença é individualmente diferente, e 

depende da relação do indivíduo com o seu próprio corpo. Compreendemos que a 

saúde se refere ao humano porque se fundamenta numa concepção do ser como 

único. Assim, doença e saúde são palavras que só podem ser utilizadas no 

singular, porque se referem ao estado do ser humano, único na expressão de sua 

vida. 

Não negamos que o avanço tecnológico das ciências biomédicas tem 

contribuído muito para as pessoas restabelecerem seus estados saudáveis, mas 

reafirmamos que cada indivíduo possui sua participação na saúde ou na doença, 



 10

em todos os sentidos. Estar doente é estar vulnerável, inseguro, confuso, e por 

isso necessitar do auxílio dos outros para a compreensão do novo rumo a ser 

tomado pelo seu corpo. 

A saúde e a doença não podem ser vistas como um fenômeno somente 

individual, mas compartilhado, que se estende a todos, causando mudanças 

naquele que precisa ser cuidado e no que cuida.  

Nesse sentido, entendemos, como Boff (2002) que um corpo nunca está 

somente doente ou somente saudável.  

Segundo Boff: 

somos, inegavelmente, a unidade das oposições. Saúde não é um 
estado (...), pois isso suporia uma situação estabilizada e 
determinada. No nível humano tudo é dinâmico, exigindo a 
construção sempre inacabada de equilíbrio entre todos os fatores e 
forças que atuam na vida. O que se exige é uma atitude de 
autonomia e determinação em face das distintas injunções pelas 
quais a pessoa passa (2002:91) 

 

    Sentimo-nos saudáveis até o momento que alguém nos atinge com 

palavras de ofensa e rejeição, principalmente quando a pessoa faz parte de nossa 

família, dividindo o mesmo espaço de convivência, por exemplo. Essa situação,  

não  rara entre  o velho e sua família, cria uma tensão interna em seu corpo, que 

acaba adoecendo. Qualquer tensão emocional não resolvida, não expressada, irá 

influenciará diretamente o corpo. 

Com isso chamamos a atenção, de acordo com Monteiro (2001), para dizer 

que o corpo não se encontra isolado ou afastado do acontecimento do ambiente, 

como também da percepção das situações vivenciadas. Quando há uma harmonia 

entre o sistema orgânico, o psicológico e o ambiente, dizemos que essa pessoa 

está saudável. Quando ocorrem perturbações nessa harmonia, e o indivíduo não é 

capaz de resolvê-las, dizemos que essa pessoa está doente. 

Essas vivências criam a história dos indivíduos, dão-lhes  existência no 

mundo, com os outros e com ele mesmo, e influenciam o modo pelo qual  avaliam 
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as circunstâncias com as quais estão envolvidos. A explicação sobre o que 

acontece no corpo é a expressão visível de informação acumulada. 

Muitos velhos acreditam  que ter doenças é algo normal nessa fase da vida; 

vêem a doença e a velhice como sinônimos. Não acreditam que possam ser 

diferentes. Muitas vezes, só lhes resta a lamentação por serem velhos. 

Esse conceito social em relação à velhice, incorporado pelo idoso, tem uma 

influência negativa sobre as pessoas. Passam a acreditar  não serem 

merecedores de qualquer satisfação, sendo a velhice uma etapa da vida composta 

apenas de declínios. Na realidade, o envelhecimento aumenta a vulnerabilidade 

do organismo, algo bem diferente de afirmar que velhice é doença. De acordo com 

Garcez (2000:12) 

Todos os nossos órgãos têm uma grande capacidade de reserva. 
(...) À medida que envelhecemos vamos perdendo esta capacidade 
de reserva dos órgãos, que, em si, continuam funcionando 
normalmente. Assim, é perfeitamente possível encontrar pessoas 
muito idosas que tenham vida diária normal, praticando esporte, e 
vivendo como seus concidadãos cinqüenta anos mais jovens: no 
entanto, por ocasião de uma doença, uma cirurgia, um esforço 
físico ou psíquico extraordinário, essas pessoas, por haverem 
perdido, no decorrer dos anos, grande parte de suas reservas, 
podem entrar em situação de falência orgânica, o que não 
aconteceria se fossem mais jovens. 

Isso leva algumas famílias a achar que o necessário ao velho resume-se 

aos itens de sobrevivência: comida, roupas, higiene e alguns cuidados médicos. 

Uma vez recebidos os cuidados, é negado ao velho o direito de expressar 

qualquer insatisfação e tristeza. Ao idoso  é negado ter horizonte. 

A situação de falência crônica, ou as doenças típicas da velhice, 

consideradas crônicas (sem cura, por exemplo), mostram às pessoas que são 

mortais. É difícil aceitar que somos mortais, imperfeitos e vulneráveis. A figura do 

velho grita essa realidade, expondo-a como processo, segundo  afirma Simone de 

Beauvoir: 

A velhice não é um fato estático; é o resultado e o prolongamento 
de um processo.(...) Esta idéia está ligada à idéia de mudança. 
(1999:17) 
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A autora chama a atenção para o fato de nos fecharmos sobre nós mesmos 

porque não queremos encarar a realidade do outro. A ilusão de independência 

reafirma o traço individualista da sociedade, que cultua  a imagem corporal e 

privilegia o corpo da juventude. 

Mas há várias maneiras de perceber e conhecer o próprio corpo, como 

também de perceber o corpo do outro. Impressões que nos atravessam e se 

transformam em sensações perceptíveis, fazendo-nos compreender quem somos 

e quem é o outro . 

Para Messy (1999:47), “podemos ser velhos, ver-nos como velhos sem 

nunca nos sentirmos velhos”. Por isso, é sempre o outro quem diz quem é o velho 

e não o velho em si. O velho é sempre o outro. 

O registro corporal nos fornece as características da pessoa, dos seus 

anos, da sua idade. Somos influenciados por vários sentidos: tátil, térmica, 

dolorosa, proprioceptiva, visual, auditiva, que penetram o corpo a todo momento. 

Essas sensações são fundamentais para nos situar no espaço no qual 

vivemos. Entre elas, a propriocepção merece destaque por ser mais que um 

sentido especial, possuindo também uma função global, para obter um aspecto 

geral de co-percepção do corpo e do ambiente. 

Propriocepção, que significa etimologicamente “o que alguém recebe de si 

mesmo”, corresponde à  sensibilidade dos receptores, fusos musculares, tendões, 

ligamentos, articulações e cápsulas articulares para discriminar a posição e os 

outros movimentos articulares, além da direção, amplitude de movimento, 

velocidade e tensão relativa sobre tendões (STELLE, 2000). 

Os mecanismos de manutenção da homeostase compõem-se 

fundamentalmente de sensores responsáveis pela detecção do desequilíbrio; 

centros reguladores, encarregados da modulação da resposta; e os efetores, 

capazes de executar as devidas correções (FILHO e  SOUZA, 2000). 

A propriocepção, assim como o aumento do tônus muscular, podem ser 

conseguidos por meio da atividade física bem orientada, que auxilia o indivíduo 
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idoso na prevenção de quedas (SUZUKI, 2003). Essas atividades deveriam fazer 

parte do tratamento da pessoa com osteoporose, reduzindo o número de fraturas 

decorrentes e, muitas vezes, das condições incapacitantes que daí derivam. 

A imagem corporal ajusta-se gradualmente ao corpo físico durante o 

processo de envelhecimento. Pode sofrer alterações quando o corpo físico 

apresenta limitações de seus movimentos por algum comprometimento patológico 

ou distúrbios de motivação que podem afetá-lo. 

O fato ocorre da mesma forma com um jovem, pois não há diferença entre 

a imagem corporal de uma pessoa jovem e de uma pessoa velha. A imagem 

corporal não sofre mudanças por causa de alterações biológicas, mas pelas 

condições e experiências vivenciadas por todo ser humano. 

A imagem corporal possui uma organização muito dinâmica e flexível. 

Encontra-se em uma contínua formação e reconstrução, nunca formando-se da 

mesma maneira. 

 

1.2 Modificações físicas  
 

O processo de envelhecimento é marcado também por diversas 

modificações físicas.  A estatura do indivíduo idoso é menor do que a do adulto 

jovem. A partir dos 40 anos a estatura decresce um centímetro por década. O fato   

deve-se à diminuição dos arcos dos pés, acentuação das curvaturas da coluna e 

seu encurtamento pela alteração dos discos intervertebrais (BUZZINI, 1990).  

Biologicamente, o corpo, com a idade, ganha massa de gordura, perde 

fibras musculares, tem diminuição da força e aumento do diâmetro da caixa 

torácica. 

  A redução da massa corporal magra provoca uma diminuição da força 

muscular geral. De acordo com Carnaval (1995), ocorre principalmente nos grupos 

musculares dos membros inferiores e tronco, que mantêm o corpo ereto, 

permitindo ao idoso locomover-se sem necessidade do auxílio de outra pessoa. 
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Esse processo compromete significativamente a capacidade funcional do idoso, 

que pode ser avaliada, de acordo com a Sociedade Brasileira de Gerontologia e 

Geriatria (SBGG) (2002), como a capacidade ou não para os seguintes itens:  

• Autocuidado básico: comer, utilizar o sanitário, realizar os cuidados pessoais 

de  higiene, sair da cama para a cadeira, andar, vestir-se, capacidade de 

comunicação. 

• Atividades domiciliares: cozinhar, limpar a casa, lavar a roupa, ler, escrever, 

utilizar o telefone, utilizar seus remédios, subir degraus. 

• Atividades extradomiciliares: caminhar fora de casa, fazer compras, usar 

transportes coletivos. 

O comprometimento de qualquer uma dessas 
atividades interfere diretamente na qualidade de vida de 
um indivíduo, e implica nas capacidades de realizar 
diversos atos motores envolvidos nas atividades do 
cotidiano, e de manter a homeostase sem grandes 
alterações durante os esforços. O estado de equilíbrio 
pode ser entendido como a capacidade de realizar com 
segurança e conforto os esforços comuns da vida diária 
(SANTARÉM, 2001). 

Uma característica  peculiar ao ser humano é a posição ereta, conseguida 

de modo complexo, do qual participam o sistema nervoso e o sistema músculo-

esquelético. Um movimento voluntário tem estímulo originado no cérebro (córtex 

cerebral), onde situa-se o neurônio motor superior. O impulso passa então pela via 

piramidal até a célula da medula espinhal (parte anterior), onde se localiza o 

neurônio motor inferior. Segue então, por meio dos nervos periféricos, à junção 

neuromuscular, daí às articulações e ao movimento. O tônus e os movimentos 

voluntários recebem também influência do sistema extrapiramidal, cerebelo, e 

principalmente das vias proprioceptivas que atuam sobre as células nervosas. 

A posição ereta predispõe o ser humano à queda,  a principal causa de 

acidentes em idosos acima de 65 anos e a principal causa de mortes por 

acidentes na idade avançada. O medo de cair e a perda da auto-estima podem 

provocar prejuízos enormes que envolvem o risco de novas quedas e imobilidade 
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autoprotetora. A queda em casa, na idade avançada, freqüentemente assinala o 

início de uma fase de vida altamente dependente. Essa é a principal razão da 

importância do desenvolvimento de pesquisas a respeito da osteoporose que, 

como esta, se preocupem com a prevenção da doença. 

 

1.3 Feminização do envelhecimento 
 

A partir da década de 1960 o Brasil, conhecido como país dos jovens, 

começou a registrar sinais de envelhecimento. Época marcada pela transição 

demográfica: diminuição sensível da alta taxa de fecundidade e de mortalidade. 

Época também marcada por uma grande urbanização, entrada das mulheres no 

mercado de trabalho, início do movimento feminista, alterações na estrutura da 

família e questionamento sobre os valores normativos predominantes nas 

instituições sociais (BORN, 2002).  

Dos anos 60 em diante, a população idosa vem crescendo 

vertiginosamente, a ponto de estimativas apontarem para 2025 uma população de 

32 milhões, tornando-se a sexta maior população idosa (60 anos e mais) do 

mundo, em números absolutos. Vale lembrar que no Brasil uma pessoa é 

considerada velha quando tem 60 anos ou mais. Embora, para alguns efeitos, é 

adotada a idade de 65 anos. A Organização Mundial de Saúde (OMS) adota a 

idade de 60 anos.  

  A idade cronológica é, na realidade, um critério formal. Segundo Born 

(2002:115), “a idade nos indica quantos anos um indivíduo viveu desde o seu 

nascimento, mas, não necessariamente, quanto ele/ela é velho/velha”, pois é 

sabido que há diferenças individuais no envelhecimento, que dependem de fatores 

genéticos e do ambiente físico e sociocultural, além de fatores emocionais e 

espirituais. 

 O aumento da população idosa e, nela, da população feminina, é um 

fenômeno mundial. A isso vem se denominando feminização, isto é, “o aumento 
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da proporção feminina em relação à masculina com o avançar da idade: quanto 

mais elevada a faixa etária, maior a desproporção” (BORN, 2002:121). Para Born, 

em quase todos os países, desenvolvidos e não-desenvolvidos, a expectativa de 

vida da mulher é 6 a 7 anos superior à do homem. No Brasil, Camarano (2002) 

vem apontando a feminização da velhice. 

Uma das explicações é que o organismo da mulher tem proteção 
maior contra certos problemas de saúde, especialmente antes da 
menopausa; uma outra é a melhora na assistência à saúde da 
mulher, especialmente na gestação e no parto. Verifica-se, também, 
que a mulher tem, geralmente, mais consciência do seu corpo e 
aprende a se cuidar. Quanto aos homens, costumam demonstrar 
menos interesse em zelar pelo seu corpo, condicionados, talvez, 
por fatores culturais. (BORN, 2002:121-122). 
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2. A situação de osteoporose 
 

Em 1872, James Mc Neill Whistler pintou o retrato de sua mãe (Whistlers 

Mother) em tela, com a face e a corcunda, expressão universalizada para designar 

a deformidade postural provocada pelas múltiplas fraturas vertebrais 

osteoporóticas ocorridas na osteoporose pós-menopausa. A partir de Röentgen, 

inventor da radiografia, em 1895, surgiu a documentação diagnóstica da doença. 

Dequeker e outros mostraram em estudo de uma múmia egípcia da XXII 

Dinastia (1990-l786 a. c.) a presença de achatamentos vertebrais e fratura do colo 

de fêmur com porose óssea nas radiografias feitas. 

Esqueletos antigos de países europeus são hoje uma fonte de estudo da 

osteoporose na antigüidade. Por exemplo, a Inglaterra tem atualmente cerca de 50 

mil espécimes escavados de sítios arqueológicos em museus e instituições de 

pesquisa. 

Em 1941, Fuller Albright apresentou um trabalho intitulado Poste 

Menopausal Osteoporosis, chamando a atenção para o fato de que a osteoporose 

não seria um defeito de metabolismo do cálcio isoladamente, mas uma deficiência 

do osteoblasto.2

O termo osteoporose foi usado pela primeira vez no século XIX, na França 

e Alemanha, para descrever os achados histológicos de um osso de um ser 

humano idoso, enfatizado sua aparente porosidade. O diagnóstico da osteoporose 

pôde ser realizado segundo critérios histológicos, medidas de densidade óssea e 

presença de fraturas. 

A osteoporose vem sendo considerada uma das doenças mais antigas da 

civilização humana. Hipócrates, entre outros estudiosos de medicina antiga, 

descreveu alterações do osso que resultavam  em enfraquecimento e tendência a 

fraturas ósseas na senescência. Embora a caracterização da doença tenha sido 

iniciada nos primórdios da civilização, somente nos últimos 50 anos de pesquisa 

                                                 
2 Célula responsável pela remodulação óssea. 
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científica foi possível avaliar com maior clareza a natureza da osteoporose. 

Albright e Reifinstein (1948) foram pioneiros ao distinguir a osteoporose de outras 

doenças metabólicas do osso, como a osteomalácia, estabelecendo-se uma 

importante distinção entre a deficiência de estrógenos na osteoporose pós-

menopausa. 

A partir da descrição do que vem a ser a osteoporose, retirei os principais 

indicadores que enfocam a questão “Osteoporose”, apontados no 

desenvolvimento deste capítulo, por envolver não só seus fatores de risco, mas 

também e principalmente familiares, médicos, pesquisadores, gestores de saúde 

pública, meios de comunicação, enfim, a sociedade em geral que deve prevenir 

uma epidemia chamada de a “ladra silenciosa”. Por isso, defino-a aqui como 

situação Osteoporose3 por incluir todas as instâncias que têm contato direto: o 

meio social em que vive a pessoa, as instituições, os profissionais responsáveis, a 

família e os meios de comunicação, com grande parcela de responsabilidade 

social. 

 

2.1 A perda óssea 
 

A perda óssea ocorre por uma ação direta e específica nos osteoblastos,    

conforme mostraram Eriksen e col. (1988) ao encontrarem receptores para os 

estrógenos. Por outro lado, a deficiência de estrógenos por si não pode explicar 

outros tipos de causas de osteoporose. Lesões osteoporóticas têm sido 

observadas após terapia por doses excessivas de corticoesteróides, imobilização 

prolongada e déficits nutricionais. 

Nordim (1960) foi um dos pioneiros a descrever a deficiência de cálcio 

como causa da osteoporose. Observou que em pacientes com fraturas 

osteoporóticas vertebrais, embora a ingestão de proteínas fosse adequada, a de 

cálcio era mais baixa do a consumida por indivíduos da mesma idade que 

                                                 
3 Fazemos uma analogia à situação de Alzheimer, segundo Goldfarb e Lopes (1996:33-37) 
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compunham o grupo de controle. A deficiência de estrógeno, a redução da 

absorção intestinal de cálcio e o aumento da excreção urinária levam a um 

balanço negativo de cálcio. Estudos mais recentes realizados por Matkovic e col. 

(1992) demonstraram casos mais severos de osteoporose em pacientes de uma 

região da Iugoslávia, cuja ingestão de cálcio era baixa.  

O papel do cálcio na fisiopatologia da osteoporose tem levantado 

discussões e controvérsias. No período imediatamente pós-menopausa, sugere-se 

que o estrógeno seja mais eficiente do que o cálcio, e por outro lado um efeito 

significativo do cálcio foi demonstrado para idade mais avançada. A absorção de 

cálcio diminui em indivíduos quando atingem os 40 anos de idade (ALEVIZAKI E 

IKKOS, 1973). Independentemente da idade, os indivíduos com osteoporose 

exibem má absorção de cálcio, o que contribui para o balanço negativo dessa 

substância.  

         A osteoporose, que significa “osso poroso”, é uma condição caracterizada 

por diminuição da massa por unidade de volume (densidade) do osso 

normalmente mineralizado. Existe um desequilíbrio entre a reabsorção e a 

formação óssea durante o processo de remodelação.   

A osteoporose resulta de mudanças na homeostase do cálcio, sendo uma 

desordem do metabolismo ósseo. O cálcio é o maior componente do tecido 

mineralizado. O consumo adequado, segundo Guyton et Hall (1997), é 

indispensável para que o indivíduo possa:  

a) maximizar o pico de massa óssea adulta, 

b) manter a massa óssea adulta,  

c) minimizar a perda óssea com o avançar da idade. 

No esqueleto existem dois tipos de osso: o cortical que representa 80% da 

massa óssea,  e o trabecular,  que representa 20%. O osso cortical envolve a 

estrutura interna trabeculada e predomina nas diáfises dos ossos longos, 

enquanto o trabecular está concentrado nas vértebras, na pélvis e em ossos 

planos. 
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Os ossos não são afetados da mesma forma. As diferenças são devidas à 

composição estrutural dos dois tipos básicos de tecido ósseo. 

O esqueleto é continuamente destruído e reconstruído, em um processo 

denominado “remodelação” ou “remanejamento ósseo”. A comunicação celular 

que ocorre entre os osteoclastos, responsáveis pela formação óssea, é conhecida 

como acoplamento. Embora esse processo não seja ainda bem conhecido, sabe-

se que qualquer desequilíbrio entre a formação e a reabsorção óssea provoca o 

aparecimento de doenças. O aumento acentuado da reabsorção à custa da 

formação óssea desencadeia a osteoporose, com perda de resistência e 

integridade, resultando em fraturas após mínimos traumas. Em condições 

normais, no entanto, a remodelação serve para deslocar tecido ósseo onde a 

demanda mecânica do esqueleto é baixa e formar osso em locais submetidos a 

repetidas cargas mecânicas. 

O tecido ósseo é um órgão bem desenhado, cuja capacidade em se manter 

depende do adequado processamento entre as forças externas e os sinais 

fisiológicos sistêmicos e a tradução dessas demandas em eventos celulares e 

químicos. 

A osteoporose tem sido definida como a “epidemia do século 21”, por causa 

da alteração do perfil demográfico mundial conseqüente ao aumento da 

expectativa de vida da população, diminuição das taxas de natalidade, avanços da 

medicina e melhoria das condições de vida.  

A prevenção, até o momento, é a melhor forma de tratamento para a 

situação de osteoporose. A principal desvantagem é o diagnóstico, baseado em 

fraturas, ser tardio. No Brasil, por exemplo, uma em cada três é diagnosticada. E, 

destas, somente 20% recebem algum tipo de tratamento (Comciência, 27/05/04). 

Não há evidência na literatura de que a perda de massa óssea 

isoladamente provoque qualquer sintoma. Por isso tem sido denominada de 

epidemia silenciosa. A morbidade da osteoporose surge quando os indivíduos 

apresentam as fraturas. 
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Recentes avanços nas técnicas de medida de massa óssea têm permitido 

avaliar a densidade óssea com boa acurácia, reprodutibilidade e mínima 

exposição à radiação. 

Estudos prospectivos indicam que o risco de fratura por osteoporose é 

inversamente proporcional à densidade óssea, tendo sido definido que a queda de 

cada desvio padrão aumenta o risco de fratura em 1,5 a 3 vezes. Entretanto, da 

mesma forma que ocorre com a hipertensão e a diabetes, não existe um consenso 

a respeito de um valor limite de densidade óssea capaz de discriminar com 

precisão indivíduos com ou sem osteoporose.  

Assim, a definição de osteoporose baseada em densidade óssea é 

arbitrária, variando conforme valores pré-selecionados por diferentes autores. Por 

outro lado, o diagnóstico baseado em densidade óssea permite o reconhecimento 

da doença em uma fase inicial, como a instituição precoce de medidas preventivas 

(ZERBINI, 1992; BORELLI, 1994; LORENZI ET AL, 1994; MEIRELES, 1994; 

MACEDO & ARAÚJO, 1997; KIDA, 1994).  

De acordo com Szenjnfled (1994:64), a Organização Mundial de Saúde  

(OMS) traçou, em 1994,  os seguintes critérios para a classificação da 

osteoporose: 

a) normal - Valor para densidade óssea superior a 1 desvio-padrão abaixo 

do esperado para jovens saudáveis 

b) baixa massa óssea (Osteopenia)4- Valor da densidade óssea entre 2,5 

desvios-padrão  e 1 desvio-padrão abaixo do esperado para jovens saudáveis. 

c) osteoporose - Valor da densidade óssea maior que 2 desvios-padrão 

abaixo do esperado para jovens saudáveis. 

d) osteoporose estabelecida - Valor da densidade óssea maior que 2 

desvios-padrão abaixo do esperado para jovens saudáveis e pelo menos uma 

fratura por fragilidade óssea. 

                                                 
4 Calcificação ou densidade óssea diminuída. 
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 Com esse esquema, torna-se possível diagnosticar e tratar a osteoporose 

(densidade óssea maior que 2,5 desvios-padrão abaixo da média esperada na 

população jovem saudável), permitindo que o tratamento seja instituído em uma 

fase precoce da doença. 

Esses critérios também facilitam a introdução da profilaxia, por meio de 

identificação de um grupo de mulheres com densidade óssea entre 1 e 2,5 

desvios-padrão abaixo do esperado. Mulheres na perimenopausa, com densidade 

óssea de 1 desvio-padrão abaixo do esperado, podem ser consideradas como  de 

alto risco para fratura durante a vida, sendo portanto candidatas a medidas 

preventivas. Os tratamentos atualmente disponíveis podem conservar a massa 

óssea, mas não conseguem restaurar o osso osteoporótico até a normalidade de 

biomecânica. 

2.2 Epidemiologia 
Utilizando-se os critérios propostos pela OMS, estima-se que existem mais 

de 10 milhões de pessoas com osteoporose nos Estados Unidos, e mais 18 

milhões com baixa massa óssea. No ano 2015, esse número subirá para 15 e 27 

milhões, respectivamente; 4 em cada 5 são mulheres. Cerca de 30% das 

mulheres brancas, na menopausa, estão afetadas. A proporção de mulheres com 

idade igual ou superior a 50 anos, com osteoporose, varia entre 16%, quando a 

densidade é medida na região proximal do fêmur, e 17%, quando se avalia o rádio 

proximal. Está bem estabelecido que a correlação entre os valores medidos nos 

diferentes sítios esqueléticos é apenas modesta, e a proporção de mulheres com 

osteoporose, em qualquer um dos três locais (coluna, quadril, radio), é maior, 

subindo 15% entre 50 e 59 anos para 70% superior a 80 anos (FROES, 2002).  

No futuro, com o aumento da idade das populações, provavelmente 

aumentará o número de indivíduos afetados. Nos Estados Unidos, por exemplo, 

espera-se que o número de pessoas com 65 ou mais anos de idade suba de 32 

para 69 milhões, entre 1990 e 2050, enquanto o número de pessoas com 85 anos 

ou mais aumente de 3 para 15 milhões (MEIRELHES, 2001).  
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No Brasil, segundo dados do IBGE, a população propensa a desenvolver a 

osteoporose aumentou de 7,5 milhões em 1980, para 15 milhões no ano 2000. 

Pesquisas recentes apontam que 30% das mulheres acima dos 45 anos (cerca de 

5 milhões) correm o risco de desenvolver osteoporose nos próximos anos. Destas, 

2,4 milhões sofrerão fraturas, e aproximadamente 200 mil morrerão em 

conseqüência das fraturas osteoporóticas. 

No último Congresso Mundial de Osteoporose, sediado no Riocentro, na 

cidade do Rio de Janeiro, seu presidente, o reumatologista Rubem Lederman, 

previu que: 

A América Latina vai passar pelo maior aumento de fraturas por 
osteoporose nos próximos anos, comparado a outras regiões. 
(Comciencia 27/05/04) 

 

A situação presente e a evolução futura da osteoporose na América Latina 

foram questões amplamente discutidas nesse congresso, no qual se apresentou 

que, de acordo com pesquisas recentes: 

- nos próximos 50 anos, dobrarão os números de fraturas de quadril em 

homens e mulheres, no mundo todo. Hoje, uma em cada quatro fraturas de quadril 

ocorre na América Latina e na Ásia; em 2050, este número deve aumentar para 

uma em duas fraturas: os latino-americanos sofrerão de 600 mil fraturas de 

quadril, com gastos anuais diretos de 13 bilhões de dólares (Comciencia, 

27/05/04). 

As manifestações clínicas da osteoporose estão relacionadas portanto, 

quase exclusivamente, às fraturas. As fraturas de quadril são reconhecidas como 

a principal manifestação de osteoporose há mais de um século, e as fraturas 

vertebrais estão associadas à osteoporose pós-menopausa. 

Apenas na última década se reconheceu que a maior parte das fraturas em 

idosos decorre de baixa massa óssea. O risco de o indivíduo apresentar fratura de 

quadril durante a vida é de 17% nas mulheres brancas e de 6% nos homens 

brancos. Esses dados são semelhantes ao risco de a mulher desenvolver câncer 



 24

de mama, ovário ou endométrio, e ao risco de o homem apresentar câncer de 

próstata, respectivamente (SZEZNFELD, 2001). 

O risco de uma mulher branca apresentar fratura vertebral, clinicamente 

detectável, durante a vida, é cerca de 16%, e de um homem, 5%. Como boa parte 

das fraturas vertebrais é assintomática e, por isso, não diagnosticada, as 

estimativas provavelmente são mais baixas que a realidade. Fraturas vertebrais, 

de quadril e de terço distal do braço não são as únicas fraturas relacionadas à 

osteoporose e ao aumento da idade. Fraturas de úmero, tornozelo, pelve e 

costelas também estão associadas à idade e à osteoporose. 

Grande parte das fraturas vertebral não é medicamente atendida. As 

complicações ocorrem, principalmente, em uma minoria de mulheres idosas com 

muitas fraturas vertebrais por osteoporose, mas somente 4,2% das mulheres 

tornam-se dependentes por causa dessa fratura. Fraturas do rádio distal não 

costumam evoluir com incapacidade crônica. Embora tenha sido estimado que 

menos de 1% das mulheres com fratura de antebraço tornam-se dependentes em 

conseqüência da fratura, quase a metade delas relata função ruim ou limitada 

após seis meses (SZEZNFELD, 2001).  

 

2.3 Percepção dos sintomas 
Entre as fraturas mais decorrentes na população, destaca-se: 

a) Fraturas de Quadril 

  A mais temida das fraturas por osteoporose é a de quadril. É dolorosa e 

quase todos os casos necessitam de hospitalização. Por isso, o cálculo da 

incidência, dos custos e de outras conseqüências, é mais bem documentado do 

que o de outras fraturas. 

De modo geral, as taxas de fraturas de quadril são maiores entre as 

mulheres. O risco de os indivíduos apresentarem fratura de quadril, durante a vida, 

varia de acordo com o país. Na Europa, a incidência entre as mulheres, dos 

diferentes países, varia mais que 10 vezes. Há também variações semelhantes 
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entre os homens, mas não são tão acentuadas. Há, no entanto, íntima relação das 

fraturas nos homens e nas mulheres em cada país. As diferenças entre homens e 

mulheres dentro do mesmo país são menores que as observadas entre diferentes 

países. A incidência de fraturas de quadril é maior na região urbana que na rural. 

Esses dados indicam a importância de outros fatores, além do estado gonadal, na 

determinação do risco de fratura (CANTARELLI, 1999). 

A média de idade em que ocorre fratura de quadril na Inglaterra e em Gales 

é de 75 anos, mas pode variar em outros países, dependendo das características 

demográficas da região e do tipo de fratura (CANTARELLI, 1999). 

Na revisão de literatura, observa-se que a maior parte das fraturas de 

quadril em idosos resulta de trauma moderado, definido como queda da própria 

altura no chão. Muitos casos geram dúvidas se o indivíduo quebrou o quadril 

porque caiu ou se primeiramente quebrou o quadril e depois caiu. A maior parte 

das fraturas resulta de impacto direto sobre o fêmur. O risco de fratura nessa 

região é significativamente menor quando a queda não provoca impacto direto 

sobre o osso da coxa. Portanto, o tipo de queda também é importante. Por outro 

lado, as pessoas descrevem dor no quadril ao sustentarem o próprio peso, 

durante vários dias ou semanas antes da queda, sugerindo a existência prévia de 

fratura incompleta. 

Fraturas de quadril, em homens brancos em qualquer idade, são 50% 

menores que nas mulheres brancas, mas considerando-se que as mulheres vivem 

por mais tempo, verifica-se que 80% de todas as fraturas ocorrem no sexo 

feminino. Essas fraturas, em geral, são tratadas cirurgicamente, com prótese total 

ou fixação por meio de pinos. As complicações surgem em decorrência da 

imobilidade. O resultado é pior quando a cirurgia é realizada mais de três dias 

após o momento da fratura. Algumas pessoas idosas ficam impossibilitadas de 

pedir ajuda e podem ficar caídos no chão por horas ou dias antes de serem 

encontradas. Isso claramente, aumenta o risco de hipotermia e pneumonia. 

Embora o tratamento cirúrgico seja efetivo, a morbidade é alta. Muitos 

indivíduos, na idade em que a fratura de quadril ocorre, moram sozinhos e, após a 
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fratura, correm o risco de perder a independência. Cerca de 30% das mulheres, 

após fratura de quadril, tornam-se dependentes, dois terços dessas necessitam de 

cuidados especializados de enfermagem e fisioterapia em casa. Aproximadamente 

25% recuperam-se completamente e 50% necessitam de ajuda para andar ou 

realizar qualquer outra tarefa, tornando-se, portanto, incapacitadas para manter 

suas atividades diárias (CANTARELLI, 1999).  

 

 

 

b) Fraturas de Coluna 

A  epidemiologia das fraturas vertebrais é mais difícil de se caracterizar que 

a das fraturas de quadril. As principais razões para esse fato são a falta de um 

critério de diagnóstico universalmente aceito e alta proporção de fraturas 

vertebrais assintomáticas. 

As primeiras definições de fraturas basearam-se na avaliação subjetiva de 

acunhamento, biconcavidade ou esmagamento vertebral. Menos de um terço das 

pessoas com deformidades vertebrais apresenta-se aos médicos e apenas 2 a 8% 

necessitam de hospitalização. A associação entre dor e fratura vertebral é mais 

forte quando a pessoa apresenta múltiplas fraturas, e 80% dos indivíduos 

necessitam de atenção médica (DELISA, 2002). 

As fraturas muitas vezes ocorrem espontaneamente ou são resultantes de 

traumas mínimos, como tossir ou levantar-se. Trauma de alta energia ocasionando 
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fraturas vertebrais é mais comum em homens que em mulheres (40% e 7%, 

respectivamente) e traumas de baixo impacto assumem  maior importância com o 

aumento da idade (DELISA, 2002). 

Deformidades vertebrais acentuadas têm predileção pelas vértebras 

torácicas baixas e lombares altas, enquanto deformidades leves são distribuídas 

por toda a coluna torácica e lombar.  

A proporção de fraturas vertebrais que causam invalidez é desconhecida, 

mas parece ser baixa. A incidência de fraturas vertebrais, clinicamente 

detectáveis, aumenta com a idade em ambos os sexos. 

 

 

   

c) Fraturas de Punho 

As fraturas de punho apresentam padrão de incidência diferente do das 

fraturas vertebrais e de quadril. Predominam nas mulheres, com uma taxa 

mulher/homem de 4:1, 85% das fraturas ocorrendo no sexo feminino (FUNCHAL, 

1991). 
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Nas mulheres podem estar relacionadas  à parada da perda acelerada de 

osso trabecular que acompanha a menopausa, ou o tipo de queda que tende a 

mudar com o aumento da idade. Com o passar dos anos, as mulheres caminham 

mais lentamente e tendem a cair de lado ou para trás sobre o quadril, não 

conseguindo se proteger da queda com a mão por causa da perda de reflexos. 

Embora a fratura de punho não esteja associada à maior mortalidade, 

raramente necessitando de hospitalização, suas seqüelas geralmente são 

subestimadas. Essas fraturas são dolorosas, requerem uma ou mais reduções e 

necessitam de 4 a 6 semanas de imobilização com gesso. Algumas dessas 

pessoas  necessitam de fisioterapia para recuperar a função.  

 Outra complicação inclui a não consolidação da fratura, provocando a 

deformidade, encurtamento do rádio e deslocamento da articulação rádio-ulnar. 

 

    
2.4 Classificação  

Inúmeras são as classificações das causas da situação de osteoporose. Os 

itens a seguir mostram uma classificação multifatorial, que a divide em primária e 

secundária. 
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 As classificações primárias são tipo I ou pós-menopausa, tipo II ou senil, 

idiopática (juvenil ou adulta), hereditária (osteogênese imperfeita). 

As secundárias estão classificadas em endocrinopatias, hiperpatireoidismo, 

hipertireoidismo (endógeno e iatrogênico), hipotireoidismo, Doença de Cusing, 

acromegalia, hipercalciúria idiopática (que pode ser causada por escape renal de 

cálcio ou de fosfato), diabetes mellitus, hipofasfatasia adulta, hipogonadismo 

masculino (Síndrome de Klinefelter), hipogonadismo feminino (Síndrome de 

Turner), condições consistentes com hipoestrogenismo secundário (como 

anorexia nervosa e amenorréia induzida pelo exercício), tumores (metástases, 

mieloma), doenças gastrointestinais, incluindo má absorção, condições 

associadas ao desuso como paraplegia/hemiplegia, imobilização prolongada e 

repouso prolongado no leito, induzida por drogas corticoesteróides, excesso de 

hormônio tireoidiano, anticonvulsivantes, heparina, metotrexato, antiácidos com 

alumínio, doenças reumáticas como artrite reumatóide, doenças renais, incluindo a 

deficiência de 1,25 (OH)2  de vitamina D causada por falta de síntese renal.  

Outras causas também apontadas são, por exemplo, osteomalácia, 

alcoolismo crônico, tabagismo, hábitos alimentares, traumas, doenças malignas, 

doenças pulmonares obstrutivas crônicas, mastocitose sistêmica, osteogênese 

imperfeita tardia, deficiência de 25-OH vitamina D (causada por hepatopatia 

crônica ou terapia anticonvulsivante crônica com fenitoina ou barbitúricos), 

neuroflexia (síndrome ombro-mão), reação inflamatória local. 

 Ao contrário do que ocorre na mulher, no sexo masculino as principais 

causas de osteoporose são secundárias, sendo responsáveis por 55% dos casos 

(LIMA e col.,1997). 

             Das osteoporoses primárias, a mais importante é a do tipo I ou pós-

menopausa. Tem as seguintes características: baixa massa óssea - deterioração 

da microarquiterura óssea pelo maior acometimento do osso esponjoso ou 

trabecular e, conseqüentemente, tendência a fraturas. A osteoporose pós-

menopausa afeta todo o esqueleto, e nos primeiros anos de menopausa a média 

de perda óssea anual de 2% a 3% após os 40 anos se eleva acima de 5% anuais. 
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Fatores nutricionais e estilo de vida, como dieta inadequada em cálcio, aliados a 

baixos níveis de estrogênios contribuem para a queda dos valores da massa 

óssea na menopausa (KIDA et al., 1999).  

Outros fatores que contribuem para a piora são certas deficiências 

alimentares como a má nutrição ou a intolerância à lactose. A osteoporose senil 

atinge principalmente o osso cortical, promovendo um aumento do diâmetro do 

canal medular com o avanço da idade (KIDA et al., 1999). 

A osteoporose secundária ocorre quando a perda da massa óssea é  

conseqüência de uma doença sistêmica ou resposta a alguma agressão ao 

organismo, como, por exemplo, com o  uso crônico de alguns medicamentos, 

alcoolismo, viagens espaciais ou qualquer outra situação que altere o metabolismo 

ósseo normal. A osteoporose secundária responde por cerca de 20% dos 

diagnósticos e afeta homens e mulheres em igual proporção (KIDA et al., 1999).  

A conseqüência mórbida final da osteoporose é a fratura, que ocorre por 

trauma mínimo, ou até mesmo sem traumatismo. Essas fraturas são comuns nas 

vértebras, no punho e no colo do fêmur. A limitação funcional no sentido de 

locomoção, deformidades, inatividade a que ficam sujeitos os portadores leva, 

além da perda da capacidade física e da independência, a graves conseqüências 

no estado geral do indivíduo acometido. 
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2.5 Fatores de risco 
Suas causas não são totalmente conhecidas. Sabe-se que certos fatores 

podem levar a um maior risco para a situação de osteoporose. Entre esses fatores 

destacam-se:  

a) Ser mulher. O sexo feminino, em qualquer idade, tem menor densidade 

mineral óssea, tanto trabercular como cortical. 

b) O envelhecimento. A idade avançada é a condição mais comum para o 

início da Osteoporose no homem  e na mulher. 

c) Baixo peso. A obesidade oferece alguma proteção óssea, em ambos os 

sexos. Talvez devido ao aumento da carga em peso distribuída pelos ossos 

e a produção de estrógeno no tecido adiposo aumentado. 

d) Ser da raça branca ou asiática. Isso está associado ao biotipo das mulheres 

das diferentes raças. Indivíduos da raça negra são menos acometidos pela 

osteoporose. Embora Grisso et al. (1954) verificassem que as mulheres 

negras obesas com história prévia de Acidente Vascular Cerebral (AVC), 

com uso de muletas e abuso de álcool (sete ou mais doses por semana), 

tinham maior risco de fraturas no quadril, a verdade é que as mulheres 

brancas acima dos 60 anos têm duas vezes mais risco que as negras de 

apresentar fraturas osteoporóticas. 

e) Ter história familiar da doença. A história familiar de fraturas em traumas 

moderados é um fator de risco importante. 
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f) Depleção Estrogênica. 

g) Estado de pós-menopausa (natural ou artificial). 

h) Amenorréia induzida, anorexia nervosa. 

i) Depleção de testosterona. 

j) Uso abusivo de álcool.  

k) Excesso de uso de medicamentos, assim como intoxicação por vitaminas, 

hidantoinatos, corticóides, fenobartibal, hormônios da tiróide e hidróxido de 

alumínio. 

l) Falta de cálcio e vitamina D.  

m) Excesso de ingestão de cafeína. Não há consenso quanto ao efeito 

deletério da cafeína, aumentando a perda de cálcio no homem e na mulher. 

Porém, alguns estudos (GREENE, 1999) mostram maior evidência de 

osteoporose nas pessoas com baixa ingestão de cálcio, pois os indivíduos 

que consomem muito café tendem a consumir pouco leite. 

n) Fumo. O hábito de fumar é importante causa da osteoporose e afeta ambos 

os sexos, independentemente do peso corporal. As fumantes têm 

diminuição do nível de estrógeno circulante na pré-menopausa, 

acentuando-se no início da mesma. Mulheres fumantes em reposição 

hormonal, na pós-menopausa, têm menor ganho de massa óssea em 

comparação com as não fumantes (MCILWAIN et al, 1993).  

o) Sedentarismo. A inatividade pode levar à perda de massa óssea. 

p) Alimentação inadequada. Todas as doenças que alteram a nutrição normal 

das pessoas por causa da diminuição da ingestão ou absorção de 

nutrientes podem alterar o pico de massa óssea na maturação do esqueleto 

ou acelerar a perda óssea. Nesse grupo estão a anorexia, alcoolismo, 

cirurgia gástrica, deficiência da lactose e outras síndromes de má absorção. 

q) Menarca tardia. Tem sido associada com a massa óssea diminuída. 
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Os fatores de risco auxiliam a identificar não somente os indivíduos que 

provavelmente desenvolverão a osteoporose, como também os com osteoporose 

que têm maior risco de fratura como resultado da doença. Aceita-se geralmente 

que a massa reduzida do osso é o fator de risco principal para a fratura 

osteoporótica. 

Até o presente momento não se conhece nenhum procedimento capaz de 

recuperar lesão já instituída. O objetivo do tratamento é tentar minorar a 

progressão das lesões, controlar a dor, melhorar e prevenir limitações e 

deformidades articulares, elevando a qualidade de vida da pessoa acometida. 

O tratamento é, portanto, sintomático e deve ser individualizado. Inclui 

medidas medicamentosas, reabilitacionais, cirúrgicas e educacionais.  

As medições de massa óssea (densitometria óssea) são muito úteis na 

decisão de se iniciar um programa de prevenção ou de tratamento. Sendo também 

úteis no acompanhamento da doença e no controle do tratamento. 

Entretanto, a despeito desses fatores de risco herdados, podem ser 

tomadas certas precauções: 

- Na infância e adolescência deve ser assegurado o desenvolvimento 

normal do esqueleto, garantindo uma ingestão normal de cálcio e vitamina D 

(exposição ao sol e dieta). 

- É necessário acompanhar o ganho de peso e estatura, assim como a 

idade de entrada na puberdade. O objetivo é fazer a criança e o adolescente 

alcançarem o mais alto pico da massa óssea possível. 

- Na idade adulta, depois que o pico de massa óssea já foi atingido, e por 

toda a vida, deve-se manter os ossos saudáveis por meio da prática de esportes, 

da manutenção da vitamina D, da ingestão de níveis adequados de cálcio, 

evitando o fumo e o consumo excessivo de álcool.(MODESTO FILHO et al, 1996) 
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2.6 Diagnóstico  
 Os passos principais do diagnóstico são a anamnese, exame físico, 

radiografias, exames laboratoriais, localização e tipo da enfermidade, severidade e 

cronologia da dor, amplitude de movimentos articulares, força muscular, atividades 

de vida diária e prática de atividades da vida profissional e locomoção. 

A osteoporose, como já foi assinalado, a princípio é assintomática. 

Manifesta-se  lenta e silenciosamente e resulta em dor, perda de movimento, 

inabilidade de desempenhar as atividades diárias e, em muitos anos, morte. As 

manifestações clínicas iniciais surgem quando já houve perda efetiva de 30 a 40% 

de massa óssea. Dessa forma, clinicamente, podem ser observadas duas fases 

distintas. 

1. Fase assintomática: nessa fase, a abordagem clínica é realizada por meio 

da avaliação dos fatores de risco. Quando presentes, podem sugerir que o 

indivíduo apresente a doença mesmo que ainda não tenham aparecido os 

sintomas. Essa é a melhor fase para se realizar o diagnóstico precoce. 

Nessa condição, está sempre indicada a intervenção terapêutica com 

finalidade de diminuir a perda óssea e reduzir o risco de fraturas.  

2. Fase sintomática: a perda de massa óssea acarreta o aumento da 

probabilidade de ocorrer fraturas. As fraturas provocam os principais 

sintomas da osteoporose, como dores generalizadas, redução da estatura e 

deformidades da coluna dorso-lombar (cifose). 

A dor pode ser discreta ou intensa, localizada ou irradiada, regredindo em 

dias ou semanas e reincidindo no caso de novas fraturas. As dores podem estar 

associadas a quedas, traumas mínimos ou esforços leves. Esse quadro álgico 

poderá levar a uma impotência funcional. O mecanismo da dor óssea pode 

envolver um fator mecânico ou um químico. O fator mecânico consiste na 

deformação do osso enfraquecido pela perda da massa óssea, por exemplo. O 

fator químico corresponde à  liberação de substâncias relacionadas à inflamação 

em resposta a estímulos anormais no osso. Em geral, os dois fatores estão 
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envolvidos, podendo predominar um ou outro de acordo com a etiologia. A dor na 

osteoporose é geralmente de origem mecânica.  

Ao ser feita a anamnese, desde o primeiro contato do indivíduo com o 

médico deve haver uma relação de confiança, um bom relacionamento mútuo.  

Tratando-se de uma doença crônica, que exige acompanhamento contínuo, deve-

se ter como objetivo melhorar a qualidade de sua vida.        

Com a situação de  osteoporose, também denominada por vários autores 

de “ladra silenciosa” pela ausência de sintomas iniciais, devem ser avaliados os 

fatores de risco da doença de base, e os hábitos de vida e uso de medicamentos. 

Deve-se também investigar antecedentes de cirurgia e tratamentos anteriores 

relacionados a doenças que tenham sido ocultadas pelas pessoas. 

Nas mulheres é importante verificar antecedentes de cirurgia de ovários e 

histerectomia, e se estão sendo acompanhadas pelo ginecologista e fazendo uso 

da reposição hormonal. A dor é predominantemente noturna, melhorando durante 

o dia. A queixa comum, “doutor, parece que eu estou entortando”, é um fato real e 

corresponde à cifose dorsal pelo achatamento anterior dos corpos vertebrais. Em 

paciente idoso, a cifose dorsal é característica (corcunda de viúva), com 

encurtamento do tronco, como no caso da pintura de Mc Neill Whistler. 

O exame físico deve ser completo, verificando a atrofia muscular, 

paravertebral e dorsolombar. 

  No idoso, portanto, a situação de osteoporose  não pode ser considerada 

como um processo indolente e de baixa remodelação, mas  multifatorial, causada 

por alterações anatômicas e fisiológicas do processo de envelhecimento, doenças 

crônicas, medicamentos e falência hormonal poliglandular. 

 A avaliação dos fatores de risco de queda permanentes e transitórios é 

feita cuidadosamente, por meio de inquérito à pessoa em consulta, ao 

acompanhante, e até por visita domiciliar, além de exames neurológico, 

oftalmológico, cardiológico e reumatológico adequados. Nessa avaliação deve 

constar o tipo de medicamento ingerido diariamente.  
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1. Causas extrínsecas de quedas 

• Superfícies do solo 

• Assoalhos escorregadios 

• Tapetes soltos 

• Carpetes muito espessos 

• Escadas: falta de corrimão, pouca iluminação, degraus altos e 

passadeiras de escada gastas.   

• Quarto: cama alta, cama muito longe do banheiro, iluminação 

inadequada, tapetes soltos, rodas de cama que não travam. 

• Iluminação: brilho excessivo, iluminação inadequada. 

• Banheiro: chão  escorregadio, piso sob o chuveiro escorregadio, falta de 

barras de apoio, assentos sanitários baixos. 

• Outros cômodos: assoalhos escorregadios, cadeiras em altura incorreta, 

falta de descanso de braço nas cadeiras, prateleiras muito altas. 

 

2. Causas intrínsecas que predispõem a quedas em pessoas idosas (KIDA et al, 

1999). 

• Causas neurológicas: acidente vascular cerebral, ataque isquêmico 

transitório, parkinsonismo, confusão mental, mielopatias, convulsões, 

insuficiência vertebrobasilar, hipersensibilidade de seio carotídeo, 

distúrbios cerebelares, neuropatia, demência, síncope. 

• Causas metabólicas: hipotireoidismo, hipoglicemia, hipocalemia 

desidratação, hiponatremia, anemia. 

• Causas cardiovasculares: arritmia, infarto do miocárdio. 

• Causas psicológicas: depressão, ansiedade. 
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• Causas gastrointestinais: sangramento, diarréia, síncope da defecação, 

síncope pós-prandial. 

• Causas genitourinárias: incontinência miccional. 

• Causas musculoesqueléticas: artrite, miosite, deformidade espinhal, 

fraqueza muscular, descondicionamento. 

• Causas induzidas por uso de droga ou medicamentos diuréticos, anti-

hipertensivos, cardiotônicos, hipnóticos, sedativos, psicotrópicos. 

 

2.7 Feminização da Situação Osteoporose 
      

  A predominância da população feminina entre os idosos tem repercussões 

importantes nas demandas por políticas públicas: estão mais sujeitas a doenças 

físicas e mentais e a morarem sozinhas e em situações econômicas piores. Em 

termos de qualidade de vida, Camarano (2002) chama a atenção para a saúde da 

sobrevida das idosas, pela existência de doenças crônicas que ameaçam a 

autonomia e independência do grande contingente feminino.  

          A feminização da velhice nos leva, por analogia, à feminização da situação 

de  Osteoporose, dado reconhecido por três motivos: 

a) As mulheres vivem mais que os homens e, quanto mais velha, maiores 

serão as chances de desenvolver osteoporose. 

b) As mulheres formam ossos mais finos e menos densos que os homens. 

c) As mulheres começam a perder massa óssea numa idade mais precoce 

que os homens e esta começa geralmente na pós-menopausa. 

 A palavra menopausa é a junção das palavras menses (períodos) com 

pausa (fim), significando a parada dos períodos mensais de sangramento 

menstrual. A idade de início da menopausa varia de 45 a 51 anos de idade, 

sofrendo influência de fatores diversos, como história familiar, raça, clima, hábitos 

de vida, obesidade e uso de fumo. Diversos fatores de risco foram identificados 
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para a ocorrência da osteoporose. Um dos distúrbios da menopausa normal 

costuma ser as doenças musculoesqueléticas: perda de massa muscular, 

osteoporose, pele fina. 

As perdas ósseas após a menopausa podem ser revertidas ou diminuídas 

se fatores de risco, como sedentarismo, baixa ingestão de cálcio na dieta, 

hiperparatireodismo, forem identificados e suprimidos. 

A osteoporose se evidencia após 10 anos de menopausa com a incidência 

aumentada nas fraturas. A menopausa é um tema muito discutido, prestando-se à  

explicação e justificativa para os males e desconfortos nas mulheres da 5° e 6° 

décadas. É culpada pelo mau humor, depressão, insônia, ossos fracos, fraturas, 

doenças cardiovasculares, aumento de peso, e pelo que é dito como mais 

dramático: o envelhecimento (AMARAL, 2001). 

Essas fraturas são atribuídas a perdas provocadas pelo metabolismo ósseo 

aumentado na perimenopausa, mais intensa em osso trabecular do que em osso 

cortical. O osso trabecular tem uma área superficial e atividade metabólica 

maiores que o cortical.  

Receptores de estrógenos estão presentes em osteoblastos e  em 

osteoclastos. Lane et al., em 1999, demonstraram in vitro, em ratas 

ooforectomizadas, que nas fases iniciais as insuficiências estrogênicas ocorrem 

com deterioração estrutural e diminuição do volume ósseo. Uma experiência 

fundamental para demonstrar que o uso de agentes terapêuticos para suprimir a 

deficiência óssea, na insuficiência estrogênica, deve ser o mais rápido possível. 

A redução da absorção entérica do cálcio na menopausa é acompanhada 

de excreção urinária aumentada e de menor concentração da 1,25-diidroxivitamina 

D, demonstrando que os estrógenos também atuam na absorção intestinal de 

cálcio. Nos rins, a reabsorção tubular do cálcio é maior na presença dos 

estrógenos, ou seja, ocorrem ações no metabolismo do cálcio ao nível dos ossos, 

rins e intestinos (FROES, 2002).  

 Não se pode resumir o tratamento da menopausa à reposição hormonal, 

aumentando a medicação, muitas vezes patrocinada pela indústria farmacêutica, 
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acabando por transformar a reposição hormonal em objeto de consumo, e 

explorando a relação enganosa entre juventude e o uso indiscriminado dessas 

drogas, manipulando a liberdade de escolha das mulheres. 

 
É necessário considerar o tratamento e a opinião da classe médica, 
as propagandas e o marketing das indústrias farmacêuticas. Sendo 
difícil para as mulheres fazerem suas escolhas com grandes 
promessas, garantindo beleza e juventude, retardando seu 
envelhecimento. (AMARAL, 2001) 

 

 Entre os parâmetros de tratamento, vêm sendo apresentadas a terapia de 

reposição hormonal, redução do fumo e consumo de álcool, ingestão adequada de 

cálcio e vitamina D  e a realização de exercícios. 

Conforme Butler (1999), a terapia de reposição hormonal feita por 5 anos 

reduz de 25 a 50% as chances de osteoporose, e se feita por 10 anos reduz de 50 

a 75%. Os estrogênios são agentes efetivos na prevenção da perda óssea na pós-

menopausa.  Segundo a Fundação Nacional de Osteoporose, é importante reduzir 

o fumo e álcool, pois foi identificado que esses fatores interferem na habilidade do 

corpo de absorver cálcio (WEISS & SANKARAN,1998). 

A ingestão de cálcio adicionalmente ajuda a corrigir as deficiências desse 

material. Portanto, o consumo excessivo de sal, café ou álcool a inibe. Mas a  

ingestão inadequada de cálcio pode ocasionar a osteoporose. Além do cálcio, 

outros minerais também são importantes para possuir uma boa massa óssea. 

Entre eles está o fósforo, que combina com o cálcio, proporcionando rigidez aos 

ossos e dentes, também um componente essencial que fornece energia ao 

trabalho biológico. Aproximadamente 80% das reservas de fósforo do organismo 

estão localizadas no esqueleto. (FROES, 2002) 

A Sociedade Nacional de Osteoporose (SNO) sugere que a ingestão de 

cálcio seja no mínimo de 1000mg por dia e 0,25mg por dia de calcitriol (vitamina 

D) (BUTLER,1999). Matkovic et al. (1994) descrevem que o consumo adequado 

de cálcio é essencial para o crescimento e desenvolvimento ósseo; a Dose de 
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Minerais Recomendada ou Recommended Dietary Allowance do cálcio são 

12000mg/dia para crianças e 800mg/dia para adultos. Assim, o seu consumo 

adequado pode também suprimir parcialmente a perda óssea cortical pós-

menopausa. Juby (1999) relata ser recomendável um consumo de cálcio diário 

entre 1000 e 1500mg, podendo ser obtido por meio de uma dieta que contenha 

leite e seus derivados. Uma xícara de leite integral equivale a 290mg de cálcio, 

porém a grande maioria das pessoas  não ingere a quantidade de cálcio 

adequada. Deveriam, portanto, acrescentar um suplemento de cálcio. 

O magnésio também é um mineral muito importante para o organismo, um 

dos mais abundantes do corpo, entrando na massa óssea. Possui como funções a 

formação do glicogênio hepático e muscular a partir da glicose sangüínea, 

condução de impulsos nervosos e contração muscular, entre outras. Já o sódio e 

potássio têm importante função para estabelecer o gradiente elétrico ideal das 

membranas celulares, para a transmissão dos impulsos nervosos, estimulação e 

contração muscular (KATCH & MCARDLE, 1996). 

Freqüentemente, a tensão dos exercícios regulares é influenciada pelo 

metabolismo dos minerais, sendo o cálcio o mais abundante mineral do corpo, 

representando cerca de 1,5 a 20% da massa corporal. Quando sua ingestão é 

insuficiente o organismo lança mão de suas reservas ósseas desse mineral para 

suprir a deficiência (KATCH & MCARDLE,1996). 

O tecido ósseo, ao ser submetido a determinadas forças, modifica o seu 

metabolismo alterando sua estrutura.  Os atletas apresentam maiores quantidades 

de minerais do que os menos ativos.  A densidade óssea, pelo menos no osso 

cortical, é maior em atletas do que em não atletas. Foi observado um aumento no 

cálcio corporal total e no teor mineral ósseo vertebral após exercício moderado em 

pacientes com osteoporose pós-menopausa. 

Segundo McArdle et al. (199l), citados por Katch & McArdle (1996), é 

especialmente benéfico o exercício em que o peso do corpo precisa ser 

sustentado, como caminhada, corrida, dança, pular corda, ou nos treinamentos 
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para aumentar a resistência, nos quais uma força muscular intensa é exercida 

contra os ossos longos do corpo. 

Fatores químicos produzidos nos próprios ossos podem também contribuir 

para a formação natural do osso. Todos esses benefícios estão associados a uma 

biodisponibilidade adequada de cálcio para o processo de formação óssea. 

Segundo Sheth (1999), exercícios como aeróbica, caminhada e sustentação de 

carga são benéficos para o aumento de massa óssea. Porém, a intensidade e 

freqüência exata dos exercícios ainda permanecem obscuras 

(RUTHEFORD,1997). 

Segundo Delmas & Fraser (1999), principalmente as meninas adolescentes 

devem ter consciência de que se pode retardar o aparecimento da osteoporose 

nos anos futuros, pois a infância e a adolescência representam um importante 

tempo para iniciar e intensificar um padrão de hábitos saudáveis, assim como 

aumentar a ingestão de cálcio, aumentando a atividade física e evitando 

comportamentos que comprometam a saúde, como o consumo de fumo e álcool. 

Apesar da complexidade da fisiologia óssea, estudos indicam que a mulher 

deve adquirir a maior quantidade possível de massa óssea antes da menopausa. 

A quantidade de perda nessa ocasião é semelhante em pessoas com o mesmo 

nível de atividades. Isso significa que quanto maiores as quantidades de massa 

óssea adquiridas, menor serão as chances de fraturas após a instalação da 

menopausa, pois a mulher não entrará no nível de perda que leva às fraturas 

(PLAPLER, 1997). 

Smith e Smith (1984) demonstraram em seus estudos que mulheres 

osteoporóticas  submetidas a exercícios de carga obtiveram aumento de 3,8% de 

massa óssea, enquanto os controles apresentaram perda óssea em torno de 

1,9%.  Notolovitz (1990), analisando o efeito da terapia de reposição hormonal 

associada  a exercícios, encontrou acréscimo de densidade espinhal de 8,4%. O 

profissional da saúde deverá encorajar o indivíduo a realizar uma atividade física 

de acordo com sua preferência (LAURTERT al.,1995, citado por KIDA et al.,1999). 
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Fica evidenciada a relevância para futuros estudos morfofuncionais dos 

fatores de comprometimentos do tecido ósseo, como no caso, a osteoporose e 

suas repercussões.   

 

2.8 “Fraturas” sociais 
 

A primeira manifestação clínica é, freqüentemente, uma fratura de coluna 

ou quadril, que leva à deterioração da qualidade de vida da pessoa. A perda de 

independência, decorrente da incapacidade de caminhar, é a principal 

conseqüência da fratura de quadril, pela limitação funcional ou pelo medo de 

quedas. Essa inatividade leva à piora da osteoporose e aumenta ainda mais os 

riscos de quedas e novas fraturas. O isolamento social traz como conseqüência 

alterações no comportamento psicossocial, como medo, ansiedade, e, 

posteriormente, depressão (SHETL, 1999). 

Nas fraturas vertebrais, apesar de a limitação para andar não ser tão 

acentuada quanto a de fraturas de quadril, outras limitações funcionais e  

alterações na imagem corporal podem levar a mudanças de humor. A redução na 

altura das regiões anteriores dos corpos vertebrais leva à acentuação da curvatura 

dorsal da coluna. Quanto maior o número de fraturas, mais visíveis se tornam 

essas modificações (DELISA, 2002). 

A situação de osteoporose não só traz conseqüências físicas e funcionais, 

mas também seqüelas psicossociais, principalmente ansiedade, quando a pessoa 

tem o diagnóstico da doença e sabe da possibilidade de ocorrerem futuras fraturas 

e deformidades físicas. Assim que a doença progride, as múltiplas fraturas 

vertebrais e do quadril podem levar à depressão (LIANZA, 1995). 

Os efeitos crônicos da osteoporose, a incapacitação física e os aspectos 

desfigurantes, além da dor postural crônica que se desenvolve com o passar do 

tempo, desafiam até mesmo os indivíduos emocionalmente mais estáveis. Tudo 

isso pode interferir no relacionamento familiar, principalmente a perda de 
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independência, o que torna essa doença uma fonte de perda também da auto-

estima, isolamento social e comprometimento psicológico. O impacto pessoal, 

físico e psicológico e o relacionamento social do sujeito, impostos pela doença, 

interferem substancialmente na vida da pessoa acometida pela osteoporose. 

Uma das maneiras de se diminuir os efeitos psicossociais da osteoporose 

em idosas poderia ser o trabalho em grupo com os familiares, como descreve a 

experiência de Goldfarb e Lopes com famílias em situação de Alzheimer. Além da 

função terapêutica, o grupo funcionaria também como veículo privilegiado de 

informação e interação social.  

 
Assim, cada participante do grupo se transforma no verdadeiro 
agente multiplicador que leva não só apoio mas esclarecimentos 
sobre a doença a âmbitos onde sua existência e características são 
freqüentemente ignoradas. O resultado direto desse trabalho é uma 
grande melhoria na qualidade de vida não apenas do doente senão 
também do cuidador, favorecendo a interação destes com o meio 
familiar e social.”(1996: 34) 

 
Enfim, qualquer intervenção em idosas com osteoporose deve visar não 

somente ao aumento de densidade óssea e à prevenção de novas fraturas, mas 

também à melhora da dor e à diminuição da limitação física, bem como à auto-

estima e à autoconfiança, principais responsáveis pelo sofrimento e isolamento 

social dessas mulheres. 
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3. Os caminhos da “ladra silenciosa” na Santa Casa 
Ao procurar responder ao problema desta pesquisa – qual o nível de 

informação sobre a osteoporose -  busquei na literatura sua caracterização, 

percepção dos sintomas e diagnóstico. Para tal optei por uma abordagem 

quantitava, uma vez que esta nos permite, a partir da extensão do fenômeno, 

aprofundar outras questões envolvendo a situação osteoporose. 

Paralelamente a isso, senti necessidade de levantar na grande imprensa o 

que se divulga em relação à osteoporose. Por facilidade de acesso da 

pesquisadora, optou-se pelo jornal diário Folha de S.Paulo, um dos veículos de 

comunicação de maior circulação no país, com um grande impacto na formação 

da opinião pública dos brasileiros.   

Foram analisadas as reportagens publicadas no jornal Folha de S.Paulo do 

do início de 2000 até junho de 2004, no site “arquivos da Folha”, pela busca da 

palavra “osteoporose”, 73 reportagens que continham a palavra foram analisadas. 

A seguir foi aplicado um questionário contendo nove perguntas, abertas e 

fechadas, divididas em dois domínios: dados socioeconômicos e nível de 

informação sobre a doença. Nessa etapa foram entrevistadas 150 mulheres 

idosas selecionadas segundo os seguintes critérios:  

-    Maiores de 60 anos.  

- Usuárias do serviço de reabilitação da Santa Casa de Misericórdia de 

São Paulo, pelo Sistema Único de Saúde. 

- Disponibilidade para responder às questões. 

As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora durante o mês de 

dezembro de 2003. Todas as participantes estavam esperando o atendimento de 

fisioterapia, terapia ocupacional ou consulta com o médico fisiatra. Após uma 

breve explicação da  pesquisa e da obtenção do consentimento da idosa, a 

entrevista era iniciada. Cada questionário (em anexo) levou em média cinco 

minutos para ser aplicado. As respostas orais foram manuscritas pela própria 

pesquisadora. 
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As respostas obtidas foram analisadas e comparadas entre si  por meio do 

Statistic Program for Social Science (SPSS), classificando-se em seis subgrupos. 

Foi possível verificar se há alguma diferença em relação à informação sobre 

osteoporose entre as mulheres portadoras da síndrome e entre as sadias. Os 

resultados estão expostos mais adiante.  

            Dos seis subgrupos obtidos foram selecionados os dois mais numerosos e 

três idosas de cada um deles, totalizando seis. Foram escolhidas aleatoriamente 

para ser colhido o depoimento quanto a como obtinham as informações sobre 

osteoporose e suas impressões sobre o processo. As entrevistas recuperaram a 

história de vida de cada uma mais detalhadamente e os meios pelos quais as 

informações sobre a doença foram obtidas, a partir de um questionário com 

perguntas abertas. 

As  entrevistas foram gravadas e transcritas também pela pesquisadora 

com a concordância prévia das participantes, as quais assinaram um termo de 

consentimento e permissão para utilização das suas falas nesta pesquisa. O 

aspecto confidencial da identificação foi garantido às participantes pela 

pesquisadora. As entrevistas foram transcritas de modo textual e integral, 

garantindo uma maior fidedignidade à fala das idosas. Ao mesmo tempo,  ao falar, 

tinham a possibilidade de repensar sua situação.  

Somente uma entrevistada apresentou resistência. Concordou em conceder 

a entrevista desde que fosse realizada na Santa Casa. As demais idosas 

preferiram receber a pesquisadora em suas respectivas  casas. O contato durou 

cerca de uma hora. A entrevista propriamente dita durou 30 minutos. 

Todas as entrevistas foram feitas em um espaço de duas semanas. 

  As questões referentes à segunda etapa encontram-se em anexo.  

 As respostas obtidas nesta etapa foram comparadas e analisadas com o 

questionário fechado e entre si.  
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3.1 Na imprensa, mapeando a informação 
A osteoporose é uma doença grave, que atinge um grande número de 

idosos – cerca de 11 milhões, especialmente as mulheres após a 
menopausa. São mais vulneráveis as mulheres asiáticas, brancas, de 

constituição corpórea pequena. Pode acarretar muito sofrimento, 
limitação das atividades, invalidez e morte. Por causa dos elevados 

custos sociais, já é considerada um problema de saúde pública. 
Quando se fala em prevenção, aponta-se a importância do estilo de 

vida, desde hábitos alimentares a exercícios físicos. O uso abusivo do 
álcool, do fumo e o excesso de bebidas com cafeína (café, chá preto) 
pesam negativamente. São recomendados alimentos ricos em cálcio, 

exposição ao sol e exercícios físicos regulares desde a infância. As 
pessoas que conseguiram formar uma boa massa óssea durante os 

anos de crescimento e consolidação do esqueleto estão mais 
protegidas contra a osteoporose. 

      Folha de S. Paulo, 23.05.2002 
 
 
 

Pouquíssimas campanhas sobre o assunto têm sido feitas em nosso país, 

exceto as patrocinadas por grandes laboratórios farmacêuticos. Embora a maioria 

da população entrevistada neste trabalho seja semi-analfabeta, a pesquisa buscou 

também visualizar como a patologia era veiculada nos principais meios de 

informação, pois ocupam papel preponderante na formação da opinião pública, 

especialmente de profissionais liberais, como os médicos. Optou-se por analisar 

um dos jornais de maior circulação do país. Fez-se, portanto, um levantamento 

das informações sobre osteoporose presentes no jornal Folha de S. Paulo, no 

período de janeiro de 2000 até junho de 2004, encontrando-se um total de 73 

reportagens,  por meio do serviço “arquivos da Folha”, disponibilizado pela internet 

aos assinantes do jornal ou do provedor UOL (Universo On Line), do qual a 

pesquisadora é assinante. Inserindo ano a ano a palavra-chave “osteoporose”, e 

verificando o assunto de cada reportagem,  foram excluídas as que citavam a 

doença em meio a outras. Portanto, foram selecionadas apenas reportagens que 

tratam especificamente da osteoporose. 
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 O conteúdo analisado de tais artigos evidencia mais que o interesse e 

preocupação de seus editores, mas a demanda da população por um tema cada 

vez mais próximo, como é o caso da feminização da osteoporose. 

 O primeiro ano analisado foi 2000. Encontrou-se nesse período nove 

reportagens relacionadas à osteoporose, abordando os seguintes temas: 

explicação do que era a doença, importância da reposição hormonal no 

tratamento, debate sobre os altos custos da medicação, uma pesquisa acadêmica  

e uma chamada sobre uma campanha de prevenção patrocinada por um 

laboratório farmacêutico multinacional. 

No ano de 2001 dobrou o número de reportagens relacionadas ao tema: de 

9 (2000) para 18. 

Os temas foram ampliados, tratou-se de novos estudos sobre a doença, 

algumas técnicas cirúrgicas, importância do ultrassom no diagnóstico, da 

reposição hormonal e cuidados para a prevenção. Também foi dedicado um 

espaço anunciando um exame gratuito para diagnóstico da osteoporose.  

Para realizar o exame era necessário fazer inscrição por meio de 

determinado site na internet. Ao acessa-lo foi possível verificar que os 

patrocinadores eram dois grandes “gigantes” da área médica: um laboratório e um 

fabricante de aparelhos de alta tecnologia.  

O fato nos obriga, como pesquisadores, a questionar o valor do serviço 

público de saúde. Muitas vezes, como nesse caso, a iniciativa privada oferece um 

serviço que pode ser facilmente obtido na rede pública de saúde como se 

estivesse fazendo um grande favor à população. O serviço público de saúde é, 

assim, muito prejudicado pela propaganda negativa das outras instituições. 

Novamente em 2002 há um crescimento no número de reportagens sobre 

osteoporose em comparação ao ano anterior: de 18 (em 2001) para 27 (em 2002). 

Também é inegável a maior variedade de temas relacionados à osteoporose. 

Nesse período surgem perguntas de leitores sobre a doença, lançamentos de 

livros, presença de uma associação de pacientes que se propõe a esclarecer 
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dúvidas, alguns entrevistados cobram do Ministério da Saúde campanhas de 

prevenção como as do câncer de mama e da aids.  

Mais espaço é dedicado à prevenção da doença. São fornecidas dicas de 

alimentação, exercício físico, programação de palestras e simpósios. Especialistas 

no assunto passam a ser entrevistados, não somente respondendo a uma ou duas 

perguntas, mais páginas são dedicadas à entrevista, buscando fornecer 

informações mais completas sobre osteoporose. Os outros temas que já surgiram 

nos anos anteriores continuam a aparecer. 

Em 2003 ocorre um decréscimo do número de reportagens: de 27 (em 

2002) passam para 14. Embora pouco numerosas, as reportagens sobre 

osteoporose foram muito variadas. Tiveram depoimento e perguntas da 

população, custo, lançamento e modos de obtenção de medicamentos, endereços 

de site sobre saúde de idosos, dados do envelhecimento no Brasil, campanhas e 

dicas de prevenção,  palestras. 

Analisando os primeiros cinco meses de 2004 foram encontradas somente 

cinco reportagens sobre osteoporose. Três anunciando um congresso e palestras 

que abordavam o assunto, uma sobre osteoporose e a população masculina e 

outra relatando como a gravidez na adolescência pode ser fator de pré-disposição. 

Na tabela abaixo procurou-se agrupar os temas principais de cada 

reportagem dos respectivos anos de publicação, conforme pesquisa relatada nos 

parágrafos anteriores. 

 Tabela 1 – Agrupamentos de temas de reportagens sobre a osteoporose 

de janeiro de  2000 a junho de 2004 publicadas no jornal Folha de S. Paulo  

 Congressos e  

descobertas 

científicas 

Tratamento Prevenção Medicação Explicação Campanha Dados  

Estatísticos 

Total 

2000 1 1 ________ 3 4 ________ ________ 9 

2001 5 4 3 1 4 1 ________ 18 
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2002 6 4 4 6 4 3 ________ 27 

2003 4 1 2 1 3 1 2 14 

2004 3 ________ ________ ________ 2 ________ ________ 5 

total 19 10 9 11 17 5 2 _____

_ 

Fonte: Arquivos da Folha (online)  

Observa-se na tabela 1 que do total de 73 reportagens analisadas o maior 

número de artigos publicados sobre osteoporose se rerefe a descobertas 

científicas e congressos, com 19 reportagens. Em seguida, matérias com 

explicações sobre a situação osteoporose, totalizando 17. Reportagens com 

informação sobre medicação e tratamento ocupam 11 e 10, respectivamente , do 

total analisado. Em relação à prevenção foram encontradas nove reportagens. 

Foram observadas cinco reportagens a respeito com  informações sobre 

campanhas.  Já em relação a dados estatísticos, em 2002 foram publicadas duas 

reportagens. 

Ao se observar nesta pesquisa que a informação é condição fundamental 

para a prevenção da situação osteoporose, observa-se que a prevenção não 

mereceu destaque no Jornal Folha de S. Paulo, no período de janeiro de 2000 a 

junho de 2004. Portanto, como veículo formador de opinião,  sua preocupação 

maior esteve vinculada à divulgação científica sobre as últimas descobertas e não 

à prevenção propriamente dita.  

 

3.2 A  Santa Casa de Misericórdia de São Paulo: contextualizando o 
trajeto. 
 

Os questionários foram aplicados na Santa Casa de Misericórdia de São 

Paulo, um dos maiores e mais importantes hospitais da cidade de São Paulo. A 

Santa Casa, Hospital Central, atende pelo do SUS (Sistema Único de Saúde) em 
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torno de 55 mil pacientes por mês em consulta ambulatorial. Desse total, cerca de 

7 mil pessoas passam  mensalmente pelo serviço de reabilitação do hospital, local 

específico de recrutamento das participantes desta pesquisa. Por isso, pareceu-

me  importante contextualizar o local da pesquisa, contando um pouco da história 

da instituição. 

Uma história que começa em Portugal, a partir  da iniciativa de D. João II de 

reunir os pequenos hospitais de Lisboa e criar o grande núcleo denominado 

Hospital de Todos os Santos. Em 1498 foi fundada em Lisboa a primeira Casa de 

Misericórdia portuguesa, surgindo daí a Casa de Misericórdia de Lisboa com o 

Hospital de Todos os Santos, que serviu de paradigma das demais Santas Casas. 

Apareceriam novas casas de Misericórdia, inclusive no Brasil, onde os 

jesuítas tiveram marcante atuação. No decorrer do século XVI inúmeras vilas 

brasileiras passavam a ter Irmandades e Hospitais. Em todas as Capitanias 

Hereditárias havia Casas de Misericórdia. A  criação e a manutenção eram uma 

das obrigações dos governadores nomeados pelo imperador. 

A primeira Irmandade da Santa Casa de Misericórdia em território nacional 

foi fundada em Santos, em 1543, dando origem ao hospital da Santa Casa de 

Misericórdia. O primeiro hospital do Brasil e o segundo hospital das Américas. 

As Santas Casas tiveram sempre grande prestígio. Faziam parte das 

instituições personalidades da nobreza brasileira, duques, marqueses, condes, 

viscondes e barões, e figuras do Império, como presidentes de Províncias, 

comendadores, participando das reuniões nas Irmandade e concedendo 

donativos. 

Construiu-se   as Santas Casas os primeiros núcleos assistenciais no 

Brasil, que evoluíram com o correr do tempo acompanhando naturalmente o 

desenvolvimento do domínio médico e social que  vem se modernizando. 

A Santa Casa de São Paulo não possui os primeiros documentos da sua 

fundação. Perderam-se as fontes que poderiam informar, com exatidão, a data de 

sua constituição e como se passaram os fatos nos primórdios de sua história. Já a 
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data de fundação da Misericórdia de São Paulo pode ser rigorosamente 

estabelecida. Está em testamento feito em 5 de novembro de 1599. 

O documento original atualmente referente à Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo é o termo de mesa datado de 3 de março de 1703.  

Não se trata de um termo inaugural ou de fundação. Muito pelo contrário, deixa 

entrever existência pregressa da instituição.  

A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, pela natureza dos serviços 

que presta, sobretudo aos indigentes da capital, do interior do Estado e mesmo de 

outros Estados, sempre mereceu no conceito público a justa fama de instituição de 

grande benemerência. Por esse motivo foram-lhe sempre destinados grandes e 

numerosos donativos, que constituem hoje o seu patrimônio, representado em 

prédios e terrenos situados na cidade de São Paulo e seus arredores. 

A Santa Casa de São Paulo é hoje um dos maiores complexos de 

assistência médica no país, só comparável ao complexo do Hospital das Clínicas 

da Universidade de São Paulo.  

Os dados da produção assistencial tornam a Santa Casa, em várias 

atividades, o maior prestador de serviço ao SUS (Sistema Único de Saúde). A 

Santa Casa atende mensalmente a um número de pessoas muitas vezes superior 

à população de grandes municípios brasileiros. 

Juridicamente, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo é 

uma entidade privada e filantrópica, ou seja, não é uma entidade governamental.  

Na classificação hospitalar e no convênio com o SUS, os seus hospitais são 

enquadrados como universitários de pesquisa, o que lhes atribui a necessidade de 

serem formadores de recursos humanos para a área da saúde, além da função 

essencial da assistência. 

 A função de treinamento, formação médica e de auxiliares, está sempre  

acompanhada pelo atendimento aos necessitados. Assim foi toda a formação 

médica paulista desde a sua iniciação. Na Santa Casa foram formados ou 

aperfeiçoaram-se os maiores nomes da medicina brasileira. Foi criada a 
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Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo para continuar a  

oferecer suas dependências à formação de profissionais em Ciências da Saúde. 

É um centro médico universitário, mas antes de tudo, por formação, um 

centro assistencial. Essa característica fundamental é uma das responsáveis pelo 

tipo de profissional que emerge de seu ensino. São médicos, enfermeiros, 

fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, biomédicos, biólogos, bioquímicos, 

terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, nutricionistas, farmacêuticos, 

agentes de saúde para o Programa de Saúde da Família, auxiliares e técnicos de 

enfermagem, técnicos de radiologia, análises clinicas e uma gama imensa de 

outros profissionais que têm na assistência ao paciente a sua graduação ou sua 

especialização com elevado sentido humanista. 

A Santa Casa tem atualmente oito unidades: 

 Hospital Central - É a tradicional Santa Casa, localizada no centro de São 

Paulo. O hospital, que possui a maior complexidade de equipamento e de pessoal, 

é referência para todas as outras unidades. Abriga também a Provedoria e a Mesa 

Administrativa, a Superintendência, as Diretorias Clínica e Técnicas e todas as 

demais diretorias, às quais cabe implementar em toda a rede as ações 

doutrinárias, metas e controles que foram ordenados e aprovados pela Provedoria. 

É a referência e o local para o qual se volta na hora da maior necessidade. 

É a unidade freqüentada pelas idosas que fizeram parte deste estudo, mais 

especificamente o serviço de reabilitação, local em que o trabalho de fisioterapia é 

desenvolvido. Como mostra o gráfico 3, a maioria das mulheres está em 

tratamento na Santa Casa pelo período seis meses a um ano. Também é o local 

onde a pesquisadora exerce a fisioterapia há cinco anos.  

 Segundo Lianza (1995), o trabalho desenvolvido no serviço de reabilitação 

nasce do próprio avanço da medicina. Aperfeiçoando-se, salva cada vez mais 

vidas, mas também deixa  indivíduos com menor ou maior grau de incapacidade. 

As estatísticas sobre a reabilitação em nosso meio são quase inexistentes. 

Porém, segundo dados da ONU, qualquer país em tempo de paz apresenta 10% 

da sua população com grau maior ou menor de incapacidade. Pode-se observar 
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que mais ou menos 15 milhões de brasileiros precisam de cuidados de 

reabilitação (LIANZA,1999). 

Trata-se de um grave problema social: o indivíduo torna-se incapaz, 

necessita ser auto-suficiente e acaba dependendo do amparo da Previdência 

Social. 

O retorno do indivíduo às suas condições anteriores, preincapacidade, 

permitindo a recuperação dentro da família e da comunidade, é o objetivo final da 

medicina em qualquer área de atuação, mais especialmente do serviço de 

reabilitação que surgiu na Segunda Grande Guerra Mundial, com um aumento do 

número de incapacitados exigindo recursos que possibilitassem um processo de 

reabilitação para obter um melhor resultado. Não visava avaliar o grau de invalidez 

e sim o potencial da capacidade, buscando reintegrá-lo profissional e socialmente; 

utilizando recursos físicos ocupacionais, cinesiológicos e ergométricos, entre 

outras técnicas como terapia. (LIANZA, 1995) 

 
Hospital Santa Isabel - Destinado ao atendimento de pacientes da Medicina 

Suplementar (conveniados e particulares), é o único da rede com essa 

característica. Além de manter, para esse tipo de paciente, os mesmos princípios 

éticos e morais da Irmandade, contribui com seu superávit para minorar o prejuízo 

financeiro causado pelo atendimento público. Essa característica da Irmandade no 

atendimento à clínica privada também é única, e propicia a clareza dos propósitos 

e dos objetivos. As dependências e os profissionais são exclusivos para o 

atendimento privado. 

Hospital São Luiz Gonzaga – Tradicional hospital da Zona Norte, hoje 

totalmente operacionalizado, atende à grande demanda da região, mantendo ativo 

um dos maiores pronto-socorros da cidade. É também referência na obstetrícia de 

alto risco e nas especialidades médicas. 

Hospital Geriátrico e de Convalescentes D. Pedro II - Transformação 

oportuna e necessária do antigo asilo. Hoje, além de abrigar os pacientes 

geriátricos asilares, é um centro de atendimento e formação em geriatria, e 
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também contribui para a convalescença de pessoas encaminhadas pela rede 

pública e outros hospitais da Irmandade. 

Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental (CAISM) – Parceria entre a 

Santa Casa e o governo do Estado. Transformou-se em um verdadeiro centro de 

referência da doença mental, com todos os níveis de atendimento, como pronto–

socorro, ambulatórios, hospital, unidades de internação e oficinas para terapia 

ocupacional. Trabalha dentro dos princípios da moderna psiquiatria. O CAISM 

busca a desospitalização e a reintegração do paciente ao seu meio. 

Hospital Geral de Guarulhos  Prof. Dr. Waldemar de Carvalho Pinto Filho - 

Moderna e avançada modalidade de gerenciamento da saúde, idealizada pelo 

governo do Estado em parceria com entidades filantrópicas, vem se revelando 

uma das mais promissoras formas de atuação do poder público na área da saúde. 

O Estado construiu e equipou o hospital e a Santa Casa o administra com base 

nas necessidades locais de atenção à saúde, orçamentadas pelo Estado. É a 

referência para o atendimento da região. 

Casa de Cuidados Carolina Maria de Jesus – Parceria com a Prefeitura  de 

São Paulo por meio da Secretaria de Assistência Social. Abriga os pacientes 

saídos dos hospitais que não possuem residência e que ainda necessitam de 

alguma atenção simples. Os doentes recebem alimentação, higiene, curativos e 

administração de medicamentos, enquanto se busca a sua reintegração social, 

providenciando documentos, liberação de vícios, encontro com a família e 

colocação em empregos. Esse projeto tem o perfil da Santa Casa desde os seus 

primórdios. 

Pronto Atendimento Maria Dirce – Parceria com a Prefeitura  de Guarulhos, 

que construiu e equipou uma unidade de pronto-socorro e pronto atendimento, 

administrada pela Santa Casa, que referencia os pacientes do Hospital Geral de 

Guarulhos. 

3.3 Nas mulheres da Santa Casa, mostra do perfil da feminização da 
osteoporose.  
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Foram entrevistadas 150 mulheres idosas, sendo 116 brancas, 13 negras e 

21 pardas, que compõem a amostra do questionário 1, cujos resultados são 

apresentados a seguir; 

A idade das entrevistadas é assim distribuída: 

 

Tabela 2: Percentual da idade das entrevistadas, segundo faixas etárias 
 

    Idade   % 

60-65 anos 33% 

66-70 anos 26% 

71-75 anos 22% 

76-80 anos 14% 

81-92 anos 5% 

 

Observa-se na Tabela 2 que a maioria das entrevistadas está na faixa 

etária de 60 – 65 anos (33%), seguidas da faixa 66-70 anos (26%). Mais de 50% 

estão entre 60 e 70 anos. 

O estado civil das participantes distribuiu-se em solteira (22%), casada 

(40%) e viúva (31%). O grupo de separadas ou divorciadas foi o menor, com uma 

freqüência de apenas 7%. 

O nível de escolaridade difere-se nos três grupos. Entre as mulheres que se 

classificaram como negras, 15% consideram-se analfabetas e 85% disseram ter 

estudado somente até a 4a. série. É o grupo de mais baixa escolaridade.  Todas 

as participantes (100%) encontram-se divididas nessas duas faixas de 

escolaridade.  
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As mulheres que formaram o grupo “pardas” estudaram um pouco mais do 

que as do grupo anteriormente citado. Mesmo tendo um alto índice de 

analfabetismo (33%), 57% cursaram até a 4a. série do ensino fundamental, 5% 

terminaram a 8a. série e 5% freqüentaram o ensino médio.  

O mais alto nível de escolaridade é atingido pelas entrevistadas brancas: 

7% freqüentaram  curso superior e 9% cursaram o ensino médio. Ainda assim, 

neste grupo encontramos elevados índices de baixa escolaridade: só 11% 

estudaram somente até o final do ensino fundamental e 56% freqüentaram os 

bancos escolares até a 4a. série. A porcentagem de analfabetas, nesse grupo, é 

de 17%. 

Os dados reafirmam a baixa escolaridade de nossa população. Talvez a 

população entrevistada apenas reflita o panorama no qual cresceram gerações 

anteriores, mas é importante para uma pesquisa em Gerontologia refletir sobre as 

condições do velho de hoje, inserido nesse contexto histórico-cultural. 

Especificamente, o nível de escolaridade é importante para este trabalho, para 

uma melhor compreensão dos fenômenos da informação sobre osteoporose, 

entender como se dá ou não a comunicação e quais fatores interferem no 

processo. Sem dúvida, a escolaridade é um deles. 

Outro dado importante obtido a partir  do questionário aplicado é a renda 

das mulheres. A grande maioria (82,70%) temrendimento entre um e três salários 

mínimos. Analisando a realidade econômica, separadamente nos três grupos, 

pode-se perceber que as idosas brancas, apesar da maioria (79%) também 

ganhar de um a três salários, são as que atingem maiores patamares de renda, 

assim divididos: quatro a cinco salários, 9%, cinco a dez salários, 3%. Embora 

seja o único grupo onde há renda maior que três salários, é possível também 

encontrar entre essas senhoras pessoas que vivem de ajuda (9%), sem 

rendimentos próprios. 

Entre as mulheres integrantes do grupo “parda”, a renda localizou-se entre 

um e três salários (90%) e 10% viviam de ajuda. Também entre as idosas negras 
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foi encontrado um rendimento baixo. Todas as participantes viviam com uma 

renda de no máximo três salários mínimos. 

Quando as participantes foram questionadas se conheciam a  osteoporose, 

a maioria, 68% responderam afirmativamente; 32% não sabiam. Somente no 

grupo de idosas negras a proporção foi diferente: as componentes praticamente 

se dividiram,  54% sabiam e 36% desconheciam a doença. 

Apesar de 68% das idosas afirmarem saber o que é osteoporose, somente 

32% recebeu essa informação por meio do seu médico, como ilustra o gráfico a 

seguir: 

 

Gráfico 1 - Classificação percentual sobre o meio pelo qual adquiriu a 

informação a partir da pergunta: “onde você conseguiu esta informação” 
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O gráfico mostra a importância dos meios de comunicação de massa como 

fonte de informação à população. Se somarmos os veículos revista, rádio, jornal e 

televisão, obteremos um total de 29%; índice muito próximo da porcentagem de 

pessoas que afirmaram ter obtido informação sobre a doença pelo seu médico 

(34%).  
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A comunidade à qual a pessoa pertence também desempenha um papel 

fundamental no modo como o indivíduo obtém suas informações: 15% das idosas 

aprenderam sobre osteoporose nos contatos sociais. Cabe refletir sobre o 

isolamento social que ocorre com muitos idosos com o avançar dos anos. A 

comunidade não é somente um instrumento hábil para ocupar o tempo, 

preenchendo tardes livres com os antigos bingos ou bailes. A comunidade é, antes 

de tudo, ocasião e espaço onde as informações são trocadas e, na maioria das 

vezes, esses saberes ajudam, e muito, inúmeros idosos a viver melhor. 

O sistema de saúde é formado não somente por médicos. Como observou-

se neste gráfico, instituições como postos de saúde e hospitais, englobando todos 

os que neles trabalham: enfermeiras, auxiliares, fisioterapeutas, psicólogos, 

nutricionistas, assistentes sociais, entre outros, desempenham função importante 

na formação dessas mulheres, pois 10% obtiveram suas informações sobre a 

doença vindas dos profissionais  

É verdadeiro afirmar que somando o índice à porcentagem de informações 

obtidas com o médico (34%), verificar-se-á que 44% das informações são obtidas 

pelo sistema de saúde.  

Mesmo com um índice de 32% de pessoas que não sabem o que é 

osteoporose, somente 7% falaram que nunca obtiveram informação a respeito. 

Cabe frisar que o questionário foi aplicado em moradoras da cidade de São Paulo, 

a maior metrópole do país, onde o acesso à informação é muito mais fácil. 

Possivelmente o mesmo resultado não seja obtido fora de um grande centro 

urbano. 

 Apesar de 34% das participantes afirmarem ter recebido informação sobre a 

osteoporose por meio do médico, 50% afirmam que não receberam nenhuma 

orientação dos profissionais de saúde. Nesse ponto, é possível perceber uma 

ambigüidade na interpretação das idosas em relação ao desempenho da função 

médica. Esses profissionais encontram-se divididos entre os que acreditam na 

importância de informar o paciente sobre o acontecido e os que se limitam a 

prescrever determinado tratamento.  
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Caberia ainda aqui verificar qual o índice de tratamentos bem-sucedidos em 

idosos submetidos aos dois diferentes grupos de profissionais. Embora não seja 

objeto desta pesquisa, pela experiência da pesquisadora trabalhando nessa 

mesma instituição há anos, é plausível afirmar que quando a idosa recebe as 

informações necessárias, mesmo básicas, de maneira adequada à sua 

escolaridade, o tratamento mostra um desenvolvimento positivo em menor tempo 

do que em idosas que não receberam informação suficiente. 

 

Gráfico 2 – Classificação percentual sobre o que o médico orientou

 

O QUE O MÉDICO ORIENTOU? - PORCENTAGEM
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A mais freqüente orientação dada pelos médicos foi fazer fisioterapia (21%). 

Portanto, o profissional fisioterapeuta pode, dependendo do grau da doença, dar 

orientações quanto a exercícios de baixo impacto, à prevenção de quedas e, na 

falta do terapeuta ocupacional, até sugerir adequações no espaço de moradia.  

O gráfico 3 mostra que os cuidados com a alimentação, apesar de 

essencialmente importantes, não são citados nas orientações dadas pelos 

profissionais de saúde. 
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A questão 7 do questionário aplicado refere-se ao exame de densitometria 

óssea. Segundo a Sociedade Brasileira de Densitometria Óssea, a O.M.S., em 

1994, propôs critérios diagnósticos cuja medida da massa óssea passou a ser o 

elemento central no diagnóstico da osteoporose e elaborou recomendações para 

governos, profissionais da saúde e para a população, reforçando o conceito. 

 Seguindo a recomendação, a National Osteoporosis Foundation (NOF) 

defendeu com êxito, no Poder Legislativo norte-americano, que toda mulher na 

perimenopausa tem o direito de conhecer sua massa óssea.  

Atualmente essa tecnologia determina a massa óssea de forma segura, de 

modo não invasivo, por um custo relativamente baixo, com precisão superior a 

95% e margem de erro inferior a 1% (Lianza, 1995). No entanto, constatou-se que 

esse exame foi solicitado apenas para metade das entrevistadas (48%), a um 

custo (em abril de 2004) de R$55,00 por exame, de acordo com a tabela de 

procedimentos ambulatoriais do SUS. 

A densitometria, além de ser um exame central no diagnóstico da 

osteoporose, possibilita o acompanhamento das mudanças da massa óssea 

ocorridas com o tratamento ou mesmo com a evolução da enfermidade 

(Sociedade Brasileira de Densitometria, 1998)  

Varia bastante o tempo de freqüência do paciente idoso no serviço de 

reabilitação da Santa Casa. Pela experiência empírica da pesquisadora, a média 

de permanência varia de 24 a 60 semanas, ou de seis meses a um ano e meio, 

demonstrando a dificuldade em dar alta às pacientes idosas. Durante o 

tratamento, a idosa forma um vínculo com a instituição que vai além dos 

procedimentos recebidos. Mesmo apta a ter alta, continua freqüentando as 

atividades por não ser capaz de substituir o laço afetivo. 

 

 

 

Gráfico 3 -   Tempo em que as idosas freqüentam a Santa Casa 
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QUANTO TEMPO ESTÁ NA SANTA CASA? - FREQÜÊNCIA
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 Os dados levantados e descritos até aqui especificam a população que 

freqüenta o serviço de reabilitação da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e, 

ao mesmo tempo, representam uma fotografia do atendimento que lá recebem e 

de como percebem a informação recebida dos profissionais atuantes nessa área. 
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4. Nas narrativas, o que percebem as idosas  
 

A fala dos dois grupos de maior presença na pesquisa quantitativa descritas 

anteriormente está representada por três idosas de cada um deles, totalizando 

seis mulheres. Por terem respondido diferentemente à pergunta“o que é 

osteoporose?” do primeiro questionário elas foram escolhidas para esta segunda 

etapa. A linha que separava claramente o grupo das que sabem das que não 

sabem o que é osteoporose  torna-se tênue, quase invisível.  

 

4.1 O que percebem 
 Perceber significa “adquirir conhecimento de, por meio dos sentidos”, 

“entender, compreender”, conforme o Dicionário Etimológico Nova Fronteira da 

Língua Portuguesa (2001). Portanto, os sentidos proporcionam informação que 

deve ser classificada e valorizada. Mas nem todas as informações recebidas pelos 

sentidos são valorizadas, pois nem todas têm a mesma importância para a 

percepção. Além disso, “o fato de que um organismo recebe informação não 

implica incondicionalmente que ele aprende algo” (LORENZ, 1981:221). 

         Segundo Moragas (2004:81) as pesquisas demonstram que, com a idade, a 

percepção [igual a perceber] diminui, por causa da menor velocidade do sistema 

nervoso central ao processar os estímulos, de tal forma que se produz uma espera 

dos estímulos subseqüentes, enquanto não foram processados os primeiros, o 

que explica um período mais longo entre os estímulos, para que ocorra a 

percepção”. 

Na maior parte das  falas das mulheres que deram seus depoimentos, 

poucos são os profissionais que informam sobre o que é osteoporose e as 

implicações da doença na vida dessas pessoas. 

[médico não explicou] Absolutamente nada; nada, nada. (...) Não, 
nada. E quando a gente começa a perguntar muito eles se 
aborrecem. Eles não gostam. (senhora A) 
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Não, detalhadamente não. Apenas em uma ocasião, eu caí, e meu 
braço deslocou. Ele falou: Elza, você não faz número de altura? Eu 
disse: Não, não faço mais trapézio. Ele disse: Nem poderá fazer 
porque você tem descalcificação. (senhora B) 

 

Não lembro. Lembro que ele [o médico] falou que os ossos eram 
fracos, que podiam quebrar e não sei o quê. (senhora C) 

 

Tirei a coisa dos ossos e ele [o médico] falou que eu  estava.(...) 
Não explicou nada.(senhora D) 

 

Aí, tudo bem, estava tudo bem e um dia eu estava no climatério, 
tinha feito exame de densiometria óssea, e chegaram duas médicas 
juntas, a chefe que estava com a minha médica,  e disseram que eu 
ia para outro tratamento que tinha chegado um tratamento dos EUA,  
e que elas iam me colocar nesse tratamento porque eu estava com 
osteoporose. Entendeu? Eu falei, como assim? Nunca ninguém me 
falou nada.(senhora E) 

Ele falou que, por exemplo, você vê minhas mãos, os ossos são 
todos saltados, né? Ele acha que sim, que eu tenho osteoporose, 
vamos dizer assim, ele falou para mim, que isso assim, é coisa que 
não tem muito tratamento. É uma coisa que você toma remédio para 
passar dor, hoje você tem dor, amanhã você não tem. E na verdade 
é isso mesmo. Hoje mesmo, meu joelho já doeu, doeu. Parece que 
saiu do lugar e de repente já pára de doer. Não dói. (senhora F) 

 
4.2 Incerteza da situação 
 

 Nos depoimentos das entrevistadas percebe-se certa confusão com a 

definição da doença. As mulheres confundem osteoporose com outros 

diagnósticos e não sabem com certeza a sua situação, o que nos leva a confirmar 

que a questão da Osteoporose é vivida como Situação Osteoporose pela 

complexidade que o fenômeno envolve. 

Faz muito pouco tempo, eu nem sabia da existência da 
osteoporose. É doença da moda. Quantos anos? Faz mais de 
quarenta anos que eu sofro disso, jamais disseram que era 
osteoporose. Naquela época falavam que era artrite, artrose, bico de 
papagaio. Chamavam de bico de papagaio.(senhora A) 
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Tudo eles que encaminharam. Os próprios médicos foram dando, eu 
fui fazendo e eles foram encaminhando. Entendeu? E também uma 
coisa que eles falaram e eu não entendi é que eles mandaram fazer 
o exame da tireóide e também acusou, e parece que eu não podia 
tomar dois remédios, eu não sei como era. (senhora E) 

O médico falou que eu tenho artrose, que eu tenho osteoporose, 
tenho um monte de doenças que a gente tem assim, como no meu 
caso e que vou lá e me queixo para ele. Então ele falou que eu 
tenho osteoporose... (senhora F) 

4.3 Fontes de informação 
 Algumas mulheres acabam obtendo informação de outra forma e não pelo 

médico que diagnosticou a osteoporose. A fala da senhora                          

A comprova que uma melhor situação econômica facilita o acesso à informação, 

como mostra o trecho abaixo ao citar o nome de um dos hospitais de mais alto 

padrão na cidade de São Paulo. 

Sempre que tem palestra no Einstein eu procuro assistir, mas eles 
dão os cuidados para ter no banheiro, como segurar, andar com a 
bengala ou auxílio de uma pessoa, não usar sapato alto, sempre o 
sapato de borracha e usar sempre calcanhar e ponta. (...) Eles 
mandam uma Kombi buscar a gente em casa.(...) Eu fui operada no 
Einstein, da bexiga. (senhora A) 

 Outra fonte de informação citada nas entrevistas é a comunidade. Embora 

não seja um meio formal de informação, a relação construída entre as pessoas 

com o convívio do dia-a-dia empresta legitimidade ao conteúdo. Por exemplo, a 

farmácia, a padaria, a igreja, lugares onde as pessoas se sentem pertencentes. 

... às vezes em conversa com as amigas, às vezes elas falam, 
porque tal e tal...Uma cunhada minha disse, sabe o que você faz? 
Quebra a casca do ovo, torra, e come a farinha e não sei o quê. Eu 
já ouvi falar várias vezes, até tem um rapaz que trabalha na 
farmácia ali do Paulo, não sei se você conhece, o Marquinhos, 
sempre conversa comigo e ele fala, quando eu passava lá e 
conversava muito com ele e ele dizia que a gente tem que começar 
a fazer o tratamento da menopausa com 30 anos, por causa desses 
problemas, mas a gente nunca faz isso, né? Nunca se interessa, 
não sente nada... Ele sempre falava isso. O que eu ouço falar 
assim, que isso daí é uma coisa que vem do tratamento da 
menopausa, que a gente teria que fazer.(senhora F) 
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4.4 Informação para prevenção X cotidiano   

 

Quanto aos cuidados exigidos na prevenção e no tratamento da sua 

Situação Osteoporose, as entrevistadas não acreditam que uma alimentação 

saudável e a prática de exercícios podem ajudar, mesmo quando o fazem 

seguindo prescrições médicas ou conselhos familiares. Como demonstram os 

depoimentos a seguir: 

 

Sempre fui meio atleta, sempre esportiva, tudo isso. Por isso que eu 
acho que tudo é relativo e nada é absoluto porque eu fiz tudo que 
mandam fazer para não ter esses problemas de osteoporose. (....) 
[Minha família] tinha muitos filhos, mas a alimentação era bem 
balanceada, porque dois irmãos médicos, família de muitos 
médicos, 36 médicos, comida eram legumes, frutas, não tinha luxo, 
mas alimentação, em primeiro lugar. Leite, ovos, manteiga, tudo. 
(senhora A) 

 

Aí ele [o médico] fez exame dos ossos e falou, a senhora tem que 
comer bastante peixe, bastante tomate,  bastante laranja, banana e 
leite. Eu tomava um litro de leite, faz mais de cinco anos que eu 
tomo leite desnatado, sem doce e sem nada. Daí engordei, fiquei 
com 79 quilos, pior coisa.(senhora C) 

 
           Porém, quando indagadas como aconselharia  uma pessoa que acabou de 

saber que tem osteoporose, a alimentação e os exercícios passam a ter 

importância fundamental, reproduzindo o que ouvem e não o que fazem. 

 
Para fazer exercícios, postura, mas a gente fala, mas no cotidiano a 
gente não faz mesmo, a não ser que vá ao médico e faça em 
conjunto, mas sozinha é completamente impossível. Eu faço 
exercícios de peso, eu comprei, mas nem uso, eu uso uma garrafa 
de Coca-Cola com pedrinhas. Faço todos os dias, exercícios de 
alongamento, faço muito esse exercício.(senhora A) 

 

O que eu poderia falar para ela é que tem que seguir seu 
tratamento. Tem alimentação, tem remédio, e tudo que tem para se 
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cuidar. E vou falar para ela dos mesmos cuidados que disseram 
para mim, cuidado para subir escadas, cuidado para fazer as 
coisas, para pegar as coisas no alto. Tudo isso  você tem que tomar 
cuidado. Eu acho que é a explicação que eu poderia dar. Não sei se 
é certo ou não, mas é o que eu poderia dar.(senhora E) 

 
 O que isso quer dizer? A informação, uma vez fornecida, não é percebida 

como importante pelas idosas? Podem repetir o que deve ser feito, mas não são 

capazes de transformar esses conhecimentos em hábitos diários, a não ser que 

seja junto ao médico? O controle de seu corpo então pertence ao médico e não a 

si? Ou esperam a cura por meio da medicamentalização da vida? 

4.5 Percepção: medo da dependência 
 

 A preocupação em evitar fraturas aparece no depoimento das 

entrevistadas. Demonstram que para essas idosas está clara a conexão 

osteoporose-queda-fratura, porque percebem na fala dos outros a fragilidade de 

seus ossos. 

Eu tinha medo de fratura, eu trabalhei em um asilo de idosos e via 
que as pessoas quebravam o braço, fraturavam uma perna e eu 
ficava assustada. (senhora A) 

Ele [o médico] falou que os ossos eram fracos e podiam quebrar. 
(senhora B) 

Só falaram que tinha, que era para ter cuidado ao andar, para não 
cair, para não quebrar alguma coisa.(senhora C) 

Meu neto fala: cuidado quando a senhora andar na rua, para não 
cair, vó. A senhora está muito fraquinha. A senhora tem cuidado. 
(senhora D) 

A única coisa que eles me orientaram foi para eu tomar muito 
cuidado, não estar subindo em escada, e se eu subir é com muito 
cuidado. Para eu fazer as coisas bem devagar porque eu não posso 
quebrar nada. (senhora E) 

 O medo é o sentimento que dá base à preocupação em não sofrer 

nenhuma fratura. 

...eu tenho uma prima..., que ela pôs a prótese e está mal, não 
anda. Não se adaptou. (senhora B) 
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 O medo da dependência, muito comum nos idosos, move os cuidados na 

prevenção de quedas. Cabe a pergunta: é justificável obter resultados de 

prevenção utilizando o medo como instrumento? 

 Fatores de risco também foram investigados na segunda etapa. A menarca 

tardia, como descrito anteriormente, predispõe a mulher à osteoporose. Das seis 

entrevistadas, cinco tiveram a menarca aos 13 anos de idade,  confirmando o 

anteriormente apresentado. 

4.6 Principal meio de informação: o médico 
 

 Quando indagadas sobre o melhor meio de obter informações para a 

prevenção de osteoporose, as seis mulheres entrevistadas citaram a importância 

do médico como fonte primordial de conhecimento. Nele está depositada toda a 

confiança. Ele sabe o que diz ser melhor ou pior. O médico exerce o papel de 

“salvador” e isso lhe é cobrado pela sociedade. A televisão também é citada, 

porém sofre críticas como meio confiável de informação. 

 
Só médico mesmo, porque televisão é muito superficial. (senhora A) 

Eu acho que tem que ir no médico. O ginecologista, eu acho que é 
mais fácil do que a televisão; porque a gente, se tiver oportunidade 
se comunica melhor. (...) Muitas vezes pode passar na televisão, 
mas a gente não está prestando atenção, aparece outra coisa, a 
gente sai de perto. O médico não, [ele] vai conversar com você. 
Acho que é melhor nesse sentido. Ele pode fazer até relatório, a 
senhora pode fazer isso, isso não. (senhora C) 

                                        

Acho que o médico é que deveria dar isso daí [a informação]. 
(senhora D) 

 

Então, sei lá, eu acho, em primeira mão, os médicos, eu acho 
porque você está convivendo com eles nas consultas e na televisão 
também era bom ter um programa porque muita gente não vai em 
médico.(senhora E) 

 

Acho que [o principal meio de informação] é o médico, sabe por 
quê? Às vezes, na televisão você não acredita muito e o médico 
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falando para você, você acredita no seu médico. Entendeu, no 
médico, na médica, uma pessoa que tenha mais, vamos dizer, você 
está falando comigo, eu vou confiar em você. Entendeu? (senhora 
F) 

 
 Como sugerem os depoimentos, talvez  a maneira mais eficaz de melhorar 

a percepção da informação das pacientes sobre a osteoporose seja melhorar o 

nível de informação dos médicos. Como cerca de 50% não falaram às suas 

pacientes o que era osteoporose, aqui fica um questionamento: eles sabem algo 

sobre a doença? A formação desses profissionais tem sido precária? Ou o número 

de atendimentos é imensamente grande? Questionamentos também feitos pela 

senhora A: 

 
Uma médica disse assim: ‘menos que você souber será melhor para 
a sua saúde.(...) Não é por ruindade, é por falta de cultura mesmo. 
Eu acho que eles não sabem.(senhora A) 

 

Eles não ligam não. Eles trabalham como robô, é aquele serviço, 
mas a parte humana não existe. (senhora A) 
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Considerações Finais 
 

 Como a situação de osteoporose é uma problema de Saúde Pública em 

razão da morbidade, dependência física e diminuição da qualidade de vida, além 

do alto custo financeiro e social, esta pesquisa procurou fornecer subsídios para 

melhor compreender como se dá o acesso à informação sobre osteoporose em 

mulheres idosas atendidas pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e como 

percebem essas informações. 

A análise dos dados quantitativos pode, neste momento, ser comparada às  

respostas obtidas na segunda etapa do trabalho, que teve uma abordagem 

qualitativa. Em um primeiro momento foi possível verificar que a maioria das 

entrevistadas era proveniente de classes sociais menos favorecidas e com menor 

acessibilidade à escola.  

Quando as respostas dadas às entrevistas semi-abertas são analisadas, é 

possível notar que somente uma das entrevistadas, que possuía maior 

escolaridade e contava com atendimento em um dos hospitais particulares mais 

notáveis da cidade de São Paulo, era quem melhor tinha acesso à informação 

sobre a doença, formas de prevenção e dicas para manter uma boa saúde.  

No entanto, acreditamos que, mais do que o nível de escolaridade ou 

situação econômica, o interesse em saber o que é a osteoporose  

não depende do nível de “erudição” ou “especialização”, mas da 
ligação que as afirmações feitas têm com a vida, com a visão de 
vida e com a curiosidade geral das pessoas (SANCHEZ MORA, 
2003:22)] 

Embora Sanchez Mora afirme que aqueles que não possuem 

conhecimentos científicos encontram-se em desvantagem, pois ficam excluídos de 

uma das maiores conquistas intelectuais da humanidade. 

Apesar de implantado o Sistema Único de Saúde, o exemplo ainda 

demonstra a enorme desigualdade social existente em nosso país. Mas são 

contundentes os resultados positivos que essa política de saúde, garantida pela 

Constituição de 1988, tem alcançado. É necessário, porém, lembrar que a mesma 
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política propõe equipes multidisciplinares para o atendimento básico à saúde por 

meio do Programa Saúde da Família. A essa idéia está atrelado o princípio que 

todo o profissional da saúde é capaz de trabalhar na educação para a prevenção e 

na assistência de cuidados básicos.  

Refletindo sobre os dados coletados, a população entrevistada ainda 

demonstra confiar somente no médico como fonte segura de informação. Mas, ao 

mesmo tempo, em suas narrativas, declaram que o médico não tem informação, 

não tem interesse ou tempo de fornecer a informação. A pesquisa deixou claro 

que o profissional médico pouco ou nada informa e, mesmo assim, conta com o 

prestígio que os séculos de história emprestam à profissão. 

Na realidade, os profissionais da saúde de modo geral têm o dever de 

prestar contas à sociedade sobre os avanços da medicina, contribuindo para a 

evolução educacional e cultural da população. A informação devidamente dada 

aproxima a idosa dos benefícios que ela tem, como o direito de reivindicar a 

melhoria do seu bem-estar. Descobriu-se na pesquisa que os médicos,  

profissionais de saúde, são a principal fonte de informação sobre as patologias 

que acometem os idosos, como no caso da  osteoporose, disponível às idosas 

atendidas na Santa Casa. Assim, “no processo básico da comunicação social eles 

são os emissores das mensagens já que detentores da informações primárias 

(OLIVEIRA, 2002:14) 

Os meios de comunicação (rádio, revistas, jornais e televisão), embora 

responsáveis por 29% da informação obtida, ainda não contam com credibilidade 

total e são muitas vezes percebidos como superficiais. A pergunta é: por quê?  

Para Boff, a explicação é simples, mas ao mesmo tempo complexa. 

Segundo ele,  

Cada um lê com os olhos que tem. E interpreta a partir de onde os 
pés pisam (...). para entender como alguém lê, é necessário saber 
como são seus olhos e qual é sua visão de mundo (...). A cabeça 
pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é 
essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer: como 
alguém vive, com quem vive, que experiências tem, em que 
trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e 
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da morte e que esperanças o animam. Isso faz da compreensão 
sempre uma interpretação (2004:9). 

Em um primeiro momento pensava-se que a mídia, na figura do jornalista 

ou do apresentador de televisão, tinha grande poder de influência na população 

mais carente. As mulheres idosas que colaboraram com a pesquisa mostraram 

que a verdade não é bem essa. Uma das hipóteses que podem ser levantadas é a 

via de mão dupla na qual a mídia trabalha. 

 Obviamente há um esforço em informar educativamente os cidadãos. Ao 

mesmo tempo o empenho é mesclado com a busca pela audiência a qualquer 

custo. Informações sérias são repassadas pelo mesmo veículo, ou indivíduo, que 

dedicam a maior parte de seu espaço disponível a  amenidades. Portanto, pode-

se concluir que informação não é sinônimo de compreensão, muito menos de 

conhecimento. Um grande número de informações recebidas pelas idosas, em 

distintos momentos, não tiveram ligação com sua vida. E não foram interpretadas 

a partir “de onde os pés pisam”.  

Embora a comunidade tenha um papel menor na obtenção de informação, 

ela não conta com os reveses da mídia. A informação obtida por meio de um 

amigo de muitos anos é mais confiável. Desta maneira, o estudo mostra a 

importância de formar agentes dentro das próprias comunidades, aproximando os 

discursos informativos, de maneira que possam ser entendidos, confiados e 

incorporados como tratamento de prevenção. 

Outro ponto essencial a ser destacado nas falas das senhoras é a 

obtenção, pelo medo, dos cuidados necessários, uma das mais perversas 

conseqüências da falta de informações. O medo é o sentimento que aparece 

associado  à prevenção de quedas. Da forma como vem apresentado nas 

entrevistas, não liberta, escraviza. O medo não proporciona um melhor 

planejamento das atividades diárias inserindo novos hábitos. O medo as cerceia, 

limita, poda a existência das idosas entrevistadas.  

Mesmo assim o medo traz resultados. O medo faz com que não subam em 

um banquinho de plástico, de estabilidade questionável, para apanhar algo na 

prateleira superior de seu armário. Mas o mesmo sentimento as impede de ir até 
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algum lugar ou enfrentar as dificuldades de locomoção ainda, infelizmente, tão 

presentes em nossa cidade. Enfim, as senhoras não quebram nada, isolam-se, 

reduzem suas possibilidades. Vivem, por medo, zelando por um corpo sem 

socialização. 

Outra conseqüência é a incapacidade de decidir sobre o controle do seu 

corpo por meio da prevenção, afetando sua vida individual e comunitária. 

Quando se fala em informar, em qualquer área do conhecimento, acredita-

se que o ponto fundamental é  a informação melhorar a qualidade de vida.  Resta 

a questão primordial: como informar de forma eficaz e sadia? Como os 

profissionais da saúde, especialmente o médico, no qual é depositada maior 

confiança, podem informar melhor? Tudo isso sabendo-se que eles podem entrar 

em cena como agentes facilitadores na construção da cidadania.  

No entanto, outra pergunta pode ser feita: 

Ora, o que é uma informação? Não é nada complicado, todos o 
sabem: uma informação é um conjunto de palavras de ordem. 
Quando nos informam, nos dizem o que julgam que devemos crer. 
Em outros termos, confirmar é fazer circular uma palavra de ordem. 
As declarações da polícia são chamadas, a justo título, 
comunicados. Elas nos comunicam informações, nos dizem aquilo 
que julgam que somos capazes ou devemos ou temos a obrigação 
de crer. Ou nem mesmo crer, mas fazer como se acreditássemos. 
Não nos pedem para crer, mas para nos comportar como se 
crêssemos. Isso é informação, isso é comunicação... (DELEUZE, 
1999:5)  

As informações, comunicados e prescrições médicas, não visam a um 

comportamento? Ora, se a informação é fundamental para a prevenção da 

situação osteoporose, por que não levá-la mais a sério? Por que não torná-la mais 

que uma questão de métodos, mas de sensibilidade?  

Infelizmente estas páginas não trazem a resposta a tal questão. São dadas 

umas pistas, das quais nascem novos questionamentos. Como formar médicos 

que saibam informar? Como formar os demais profissionais de saúde para 

informar? Afinal, eles  dão a primeira e a última palavra  sobre osteoporose, 

reconhecidos como poderosos instrumentos na formação de atitudes que levam a 

mudanças de estilos de vida, especialmente em relação à nutrição e exercício 
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físico; áreas que mais apresentam conclusões esperançosas segundo pesquisas 

realizadas até o momento (MORAGAS, 2004).  

Como convencer a população que  profissionais da equipe da saúde podem 

fornecer informações tão precisas quanto as do médico? Como fazer com que o 

Estado entenda sua responsabilidade social na prevenção de uma síndrome que 

pode ser evitada desde a infância? Onde está a responsabilidade social dos meios 

de comunicação? Como trabalhar em uma parceria eficaz com os meios de 

comunicação de massa? Como associar o conceito de prevenção à introdução de 

um estilo de vida? 

  Programas de prevenção precisam ser estimulados, pois são mais que 

importantes por sua relevância social e impacto na melhoria da qualidade de vida 

de mulheres idosas que, habitualmente, costumam zelar pelo seu corpo.  

Essas e outras questões impõem-se à consciência da pesquisadora, que 

finaliza estas páginas com a esperança de trabalhar diariamente para a mudança 

deste panorama. 
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    QUESTIONÁRIO DE INFORMAÇÕES 
 

Identificação: 
Nome: _________________________________________________________________ 
Telefone: ____________________ Idade: ___________ Cor:______________________ 
 
1.Escolaridade       6.Por que você está                                   
                                                                                                       aqui? Há quanto tempo? 
         
Analfabeta 1 
Até a 4ª série 2 
Até a 8º série 3 
Colegial 4 
Superior 5 
  
2. Estado civil: 
Solteira 1 
Casada 2 
Viúva 3 
Separada/ Divorciada 4 
Outros 5 
 
3. Local onde mora: 
São Paulo- Zona Norte 1 
São Paulo-Zona Sul 2 
São Paulo –Zona Oeste 3 
São Paulo-Zona Leste 4 
São Paulo- Centro  
Grande São Paulo  
Interior  
 
4. Renda Familiar: 
(   ) 1 a 3 salários mínimos 1 
(   ) 4 a 5 salários  2 
(   ) 5 a 10 salários mínimos 3 
(   ) mais de 10 salários mínimos 4 
(   ) vive de ajuda 5 
 
5. Você sabe o que é osteoporose? 
Sim 1 
Não 2 
         10. Você tem  

            osteoporose? 
Se sim,o que é?     

Sim 1 
Não 2 
Não sei  

9. Onde você conseguiu esta 

informação: 
Televisão (   ) Que  emissora?_______
Qual programa? _________________ 
Rádio (   ) Qual? _________________ 
Jornal (   ) Qual? _________________ 
Revista (    ) Qual? _______________ 
Seu médico (   ) 
Hospital (   ) 
Posto de saúde (   ) 
Vizinhos (   ) Parentes (   ) Amigos (  )   
Panfletos (   ) 

8. Você já fez densitometria óssea? 
(   ) sim   (   ) Não
Se Não, por quê? 

7. O que o médico orientou? Pediu 
exames? Quais? 
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ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO PARA A SEGUNDA ETAPA - CASOS 
 
1. Vou começar essa entrevista procurando conhecer você melhor. Então eu 

quero que me conte um pouco sobre a sua vida, onde nasceu, como foi a 
sua infância (quando ficou menstruada)... até a época em que se casou. 

 
2. Quando se casou? Teve filhos (como foram os partos)? Trabalhava fora ou 

cuidava da casa? Quando entrou na menopausa? Recebeu algum 
tratamento específico na menopausa?  

 
3. Quando e como foi diagnosticada a osteoporose (idade)? Como o médico 

lhe falou sobre isso? Você já sabia alguma coisa a respeito antes? Onde 
aprendeu ou ouviu a informação? 

 
4. Quais os cuidados que a senhora toma em casa, no seu dia-a-dia, quem 

lhe ensinou esses cuidados? Já sofreu alguma fratura, como? 
 

5. Agora vamos aproveitar um pouquinho tudo o que a senhora já sabe. O que 
você acha que é importante fazer para prevenir a doença? Se soubesse 
que sua filha ou parente próximo um  dia poderia desenvolver osteoporose, 
que cuidados aconselharia para a prevenção?  Por quê? O que diria para 
alguém que acabou de saber que está com osteoporose?  

 
      6. O que a Santa Casa significa para a senhora? 
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AUTORIZAÇÃO 
 

  Por esse instrumento de autorização, por mim assinado, dou pleno 

consentimento à aluna Nilza Aparecida de Almeida Carvalho, brasileira, casada, 

portadora do RG. 12620627-2, aluna do curso de Mestrado de Pós-Graduação em 

Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica – SP, tendo seu Projeto de 

Pesquisa, o tema “Análise do nível de informação sobre osteoporose em mulheres 

idosas” a realizar entrevistas utilizando o método de trabalho – técnica de 

gravador para registro, o que facilitaria grandemente o seu trabalho. 

  Tenho pleno conhecimento que não haverá desconforto, danos e/ou 

riscos à minha pessoa decorrentes da pesquisa. Tenho ainda a liberdade de 

recusar-me a participar ou retirar-me em qualquer fase da pesquisa, sem 

penalidade ou prejuízo. Tenho assegurada a garantia de sigilo e privacidade, 

quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa. Além de não haver 

nenhuma forma de indenização ou ressarcimento das despesas decorrentes da 

participação. 

Concordo plenamente que todos os dados obtidos e quaisquer outras 

informações concernentes constituam propriedades exclusivas da aluna, à qual 

dou pleno direito, uso na elaboração da pesquisa, e divulgação pública em geral, 

como também em congressos ou revistas científicas – nacionais ou estrangeiras, 

respeitando os códigos de ética. 

São Paulo,        de                            de 2000   . 

Nome:______________________________________________________ 

 

Assinatura:__________________________________________________ 

 

RG:__________________órgãoexpedidor:________data:____/____/____ 


