
Resumo 
 

A osteoporose é uma doença progressiva e uma das doenças muscoloesqueléticas 

mais graves. 

É considerada mundialmente como um problema de saúde pública que afecta um 

grande número de pessoas, em especial a população a partir dos 50 anos de idade e, 

maioritariamente, mulheres. Por ser uma doença silenciosa, o primeiro sinal geralmente 

é a ocorrência de fracturas, quando a doença já está instalada. Perante isto, é muito 

importante reconhecer quais os factores que contribuem para o aumento do risco de 

sofrer fracturas, de forma a poderem ser tomadas as devidas medidas preventivas. 

O padrão da ocorrência da osteoporose numa população pode estar relacionado com 

vários factores, incluindo factores socioeconómicos, como o rendimento, o nível de 

escolaridade, etc., e factores relacionados com o estilo de vida, como a dieta, a 

actividade física e a sua diversificação. Estes e outros aspectos têm sido cada vez mais 

identificados como determinantes importantes de várias doenças, incluindo a 

osteoporose. 

O objectivo deste trabalho é explicar as variações geográficas da incidência das 

fracturas osteoporóticas do colo do fémur, encontradas em Portugal Continental, 

através do estudo da associação destas com factores socioeconómicos. Para tal foi 

desenvolvido um estudo ecológico que relaciona a incidência destas fracturas com 

diversos indicadores socioeconómicos, utilizando como ferramentas de análise os 

Sistemas de Informação Geográfica – SIG, a Análise de Componentes Principais e 

Análise de Clusters. Foram utilizadas dados sócio-demográficos do Censo de 2001 do 

Instituto Nacional de Estatística – INE, dados sobre a mortalidade infantil do início e 

meados do século XX, também do INE e dados relativos à incidência das fracturas do 

colo do fémur, em indivíduos com 50 anos ou mais, (2000 a 2002) do Instituto de 

Gestão Informática e Financeira da Saúde (IGIF). As variáveis do Censo de 2001 foram 

utilizadas para cálculo de alguns indicadores socioeconómicos que foram em seguida 

utilizados na análise de componentes principais. Foram encontradas quatro 

componentes e com base nessas componentes foi realizada a análise de clusters. Em 



seguida foram calculadas as taxas de incidência cumulativa (2000 a 2002) das fracturas 

osteoporóticas de colo do fémur, para cada cluster. 

Os resultados mostram que o norte e o sul do país apresentam um estatuto 

socioeconómico distinto e que, principalmente para as mulheres, os factores 

socioeconómicos podem estar associados às taxas de incidência de fracturas do colo 

do fémur. Os resultados mostram ainda, evidências de que as condições de vida há 70 

anos atrás podem estar relacionadas com a actual incidência de fracturas do colo de 

fémur. 

Em conclusão os factores socioeconómicos podem explicar, em parte, as diferenças 

geográficas encontradas na incidência das fracturas do colo do fémur. 

 

 

Abstract 
 

The osteoporosis is a progressive disease and one of the most serious 

musculosekeletal diseases. It is considered worldwide as a public health problem that 

affects a great number of persons, mainly over 50 yeard old, and specially women. 

Being a silent disease, the first sign when the disease is already installed is, usually, the 

occurrence of fractures. Consequently it is important to identify which factors contribute 

to an increase risk of suffering fractures, in order to plan prevention actions. 

The pattern of occurrence of osteoporosis in the population can be related with several 

factors, including socioeconomic factors, such as income, education level, etc and 

factors related to life style such as diet, physical activity and its variation. These and 

other aspects have been identified as important determinants of several diseases 

including osteoporosis. 

The aim of this work is to explain the geographic variations of the osteoporotic hip 

fractures incidence, in Continental Portugal and its association with socioeconomics 

factors. To achieve the objective an ecologic study has been conducted, correlating the 

incidence of those fractures with several socioeconomic indicators using as analytical 

tools the Geographic Information Systems – GIS, Principals Components Analysis and 

Clusters Analysis. The data used consist of: socio-demographic data - Census 2001, 



from the National Institute of Statistics – INE, infant mortality data from the beginning 

and mid XX century also from INE, and hip fracture incidence in persons with 50 years 

old or more, (2000 to 2002) from the Health Informatics and Financial Management 

Institute (Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde – (IGIF). The variables 

of the 2001 Census were used for construction of some socioeconomic indicators that 

were then used on principal component analysis. Four components have been found 

and based on them the clusters analysis has been realized. the incidence rates of 

osteoporotic hip fracture, for each cluster, has been calculated. 

The results show that the north and south of the country presents a different 

socioeconomic status and, mainly among women, the socioeconomic status can be 

related to the incidence rates of osteoporotic hip fractures. The results show also that 

the life conditions of 70 years ago can be related to the current hip fracture incidence. 

In conclusion the socioeconomic factors can explain, in part, the geographic differences 

found in the hip fracture incidence. 

 


