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A osteoporose é uma doença 
que se caracteriza por uma baixa 
massa óssea e deterioração na 
microarquitetura do tecido ósseo, 
levando a um aumento no risco 
de fraturas. A osteoporose ocorre 
quando a massa óssea diminui mais 
rapidamente do que a capacidade do 
corpo de substituí-la, levando a uma 
perda substancial da força do osso. 
Como resultado, o esqueleto se torna 
frágil, de modo que até uma leve 
pancada ou queda podem ocasionar 
a quebra de um osso (caracterizando 
uma fratura por fragilidade). A 
osteoporose não apresenta sinais 
ou sintomas até que uma fratura 
aconteça — por esse motivo ela é 
frequentemente chamada de “doença 
silenciosa”.

A osteoporose afeta todos os 
ossos do corpo, embora as fraturas 
ocorram com mais frequência nas 
vértebras (coluna), nos pulsos e 
no quadril. Também são comuns 

fraturas osteoporóticas da pélvis, dos 
braços e da parte inferior da perna. 
A osteoporose em si não é dolorosa, 
mas os ossos quebrados podem 
causar dores severas, deficiências 
graves e até a morte. Tanto fraturas 
de quadril quanto da coluna estão 
associadas a um risco mais elevado 
de morte — 20% das pessoas que 
sofrem uma fratura de quadril 
morrem dentro do período de seis 
meses após a fratura.

UMA DOENÇA COMUM

Estima-se que a cada três segundos 
ocorra uma fratura osteoporótica 
em algum lugar do planeta. Após os 
cinquenta anos de idade, uma em 
cada três mulheres e um em cada 
cinco homens sofrerão pelo menos 
uma fratura no resto das suas vidas. 
Para as mulheres, esse risco é maior 
do que o risco de câncer de mama, 
ovário e útero somados. Para os 
homens, o risco é maior do que o de 

câncer de próstata. Aproximadamente 
50% das pessoas que sofreram uma 
fratura osteoporótica sofrerão mais 
uma no futuro e o risco de outras 
fraturas cresce continuamente a cada 
nova ocorrência.

UM PROBLEMA CRESCENTE DE 
SAÚDE PÚBLICA

O risco de sofrer uma fratura aumenta 
drasticamente com a idade, não apenas 
devido à diminuição na densidade 
mineral óssea, mas também devido 
ao maior índice de quedas entre 
pessoas idosas. Os idosos representam 
o segmento da população que 
cresce mais rapidamente. Dessa 
forma, conforme a expectativa de 
vida aumenta para a maior parte 
da população mundial, os custos 
financeiros e humanos associados 
com fraturas osteoporóticas também 
crescerão significativamente, a menos 
que sejam adotadas ações preventivas.
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A SAÚDE ÓSSEA É IMPORTANTE 
PARA AS MULHERES E SUAS 
FAMÍLIAS

As mulheres pós-menopáusicas do 
mundo inteiro enfrentam um ônus 
crescente de responsabilidades. Elas 
cuidam dos mais novos e dos mais 
velhos, contribuem economicamente 
para o sustento familiar preparando-
se para a aposentadoria e contribuem 
para o bem-estar das comunidades 
aonde vivem. Outro ônus mais 
insidioso é imposto às nossas mães e 
avós, irmãs e tias, esposas e parceiras. 
Um ônus que neste momento se torna 
cada vez mais prevalente, em todos os 
continentes, entre centenas de milhões 
de mulheres mais idosas. O ônus em 
questão é a osteoporose, a doença 
óssea mais comum. A osteoporose 
pode literalmente estilhaçar a vida de 
uma mulher.

Uma em cada três mulheres com 
mais de 50 anos sofrerá uma fratura 
causada pela osteoporose. Cada leitor 
terá alguma parente ou amiga que 
sofreu uma fratura osteoporótica: 
uma irmã de 55 anos de idade que 
escorregou no gelo e quebrou o pulso; 
uma mãe de 65 anos que perdeu peso 
e sofreu uma excruciante fratura por 
compressão vertebral ao levantar uma 
caixa de livros; ou uma avó de 78 
anos que tropeçou no fio do telefone 
durante a noite e quebrou o quadril. 
A vida de todas essas mulheres será 
seriamente afetada por essas lesões.

Como a osteoporose é tão comum, 
cada mulher atual precisa de 
reconhecer que a saúde óssea 
realmente é importante para ela. 
Este relatório descreve as principais 
ações que as mulheres podem tomar, 
tanto antes quanto após a menopausa, 
para minimizar o risco de sofrer 
fraturas debilitantes e dolorosas. As 
mulheres pós-menopáusicas são o 
alicerce das famílias no mundo inteiro. 
A manutenção de um esqueleto forte 
permitirá que continuem a sê-lo.
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A SAÚDE ÓSSEA É IMPORTANTE 
PARA OS PROFISSIONAIS E PARA 
OS SISTEMAS DE SAÚDE

Nas próximas duas décadas, quase 
meio bilhão mil milhões de pessoas 
chegará à idade de se aposentar. 
Com essa alteração demográfica, 
as demandas colocadas sobre os 
nossos sistemas de saúde – e sobre 
os profissionais que fornecem 
tratamento dentro de tais sistemas 
– serão manifestadas em uma escala 
sem precedentes. De maneira crucial, 
médicos clínicos do mundo inteiro 
sabem que as fraturas osteoporóticas 
estão entre os resultados mais evitáveis 
de todas as doenças crônicas.

Um consenso claro emergiu entre 
os especialistas em osteoporose, 
geriatras, cirurgiões ortopédicos 
e outros especialistas de que uma 
abordagem sistemática para a 
prevenção de fraturas precisa ser 
implementada em escala mundial. 
Todas as principais organizações 
profissionais defendem que quando 
uma mulher pós-menopáusica sofre 
uma fratura osteoporótica, sempre 
devemos responder à primeira 
fratura para evitar uma segunda e 
subsequentes fraturas. Com o advento 
das calculadoras de avaliação de 
risco de fraturas, agora os médicos 
têm as ferramentas para ir mais 
além e identificar sistematicamente 
indivíduos que ainda não sofreram 

fraturas, mas que apresentam um risco 
consideravelmente maior de apresentá-
las no futuro próximo. A saúde óssea 
é importante para os profissionais de 
saúde porque eles têm o conhecimento 
e o desejo de evitar que os pacientes 
sofram fraturas.

A SAÚDE ÓSSEA É IMPORTANTE 
PARA OS FORMULADORES DE 
POLÍTICAS E SEUS GOVERNOS

Conforme a nossa população 
envelhece, os formuladores de políticas 
enfrentam uma tremenda série de 
prioridades que competem pelos 
recursos finitos do sistema de saúde. A 
questão central que os formuladores de 
políticas precisam reconhecer é que a 
osteoporose é um quadro em que um 
melhor tratamento resulta em melhores 
resultados e redução significativa de 
custos. Um conjunto substancial de 
evidências demonstra que se políticas, 
critérios de reembolso e estratégias 
de implementação baseadas em 
evidências forem adotados, a incidência 
de fraturas será reduzida e os custos 
associados ao tratamento das fraturas 
evitados. A saúde óssea é importante 
para os formuladores de políticas 
porque se não o fosse, os custos do 
tratamento de fraturas simplesmente 
continuarão a crescer e a consumir 
orçamentos que serão necessários para 
lidar com o tsunami de necessidades 
alimentadas pela aposentadoria da 
geração baby boom.
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A SAÚDE ÓSSEA É IMPORTANTE

AS MULHERES SÃO O ALICERCE 
DA FAMÍLIA NO MUNDO 
INTEIRO

Em todos os países e em todas as 
culturas, as mulheres desempenham 
um papel vital na principal instituição 
social, a família. Conforme a 
população do mundo envelhece, as 
demandas colocadas particularmente 
nas mulheres mais idosas tende a 
aumentar. A expressão “geração 
sanduíche” se popularizou para 
descrever pessoas que cuidam dos pais 
idosos e ao mesmo tempo sustentam 
os próprios filhos. Além disso, a noção 
de “geração pivô” foi cunhada para 
descrever aqueles que desempenham 
um papel de apoio simultaneamente 
para pais idosos, filhos adultos e netos. 

Um conjunto crescente de evidências 
documenta a prevalência e o impacto 
da prestação de cuidados em mulheres 
mais idosas em diversos países e em 
uma gama de circunstâncias:

 § Austrália 
Um quarto das mulheres com 
idade entre 45 e 64 anos são 
cuidadoras, dentre as quais 7% 
são as cuidadoras primárias1.

 § Brasil 
As mulheres correspondem a 
78% dos cuidadores de pacientes 
idosos em hemodiálise e diálise 
peritoneal em um estudo brasileiro 
sobre o impacto do tratamento na 
qualidade de vida dos cuidadores2.

 § Canadá 
Entre os 1,7 milhões de canadenses 
com idade entre 45 e 64 anos 
que fornecem cuidado informal 
a idosos, as mulheres dedicam 
o dobro de tempo às tarefas de 
cuidado que os homens3.

 § Coreia 
De acordo com um estudo 
realizado em Gwangju, na Coreia 
do Sul, 62% dos cuidadores são 
mulheres devido ao limitado 
fornecimento de serviços e 
instalações de tratamento 
institucionais4.

 § México 
Documentou-se que as mulheres 
desempenham o papel principal 
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Para melhor entender os desafios para a saúde e 

o bem-estar da mulher no México, é importante 

reconhecer que a família é considerada como 

o valor mais importante na cultura mexicana e 

que a mulher é o elemento essencial da união 

familiar. A mulher desempenha o papel mais 

significativo dentro da família como socializadora 

e cuidadora.14

no fornecimento de cuidados em 
diversas situações, incluindo o 
cuidado de crianças com paralisia 
cerebral5, pacientes geriátricos6 e 
pacientes com câncer7.

 § Espanha 
Entre as mulheres espanholas com 
mais de 65 anos de idade, 70% 
cuida dos netos, das quais 22% 
fazem-no diariamente8.

 § Taiwán 
A norma cultural em Taiwan é 
cuidar de familiares deficientes 
ou doentes9.  Um estudo dos 
cuidadores taiwaneses de 
indivíduos com derrame cerebral 
ou Alzheimer relatou que 75% 
eram mulheres, com uma idade 
média de 52 anos10.

 § Reino Unido 
Cerca de 25% das mulheres 
britânicas com idade entre os 50 

e 59 anos prestam algum tipo de 
cuidado não renumerado11.

 § EUA 
Nos Estados Unidos, 75% dos 
cuidadores são mulheres12. Entre 
os cuidadores, 43% têm pelo 
menos 50 anos de idade e 61% 
dos cuidadores familiares são 
mulheres13.

O IMPACTO SOCIOECONÔMICO 
DAS FRATURAS POR 
FRAGILIDADE

A osteoporose é a doença óssea 
mais comum e manifesta-se na 
forma de fraturas por fragilidade, 
também denominadas fraturas por 
trauma mínimo ou pequeno. As 
fraturas por fragilidade geralmente 
resultam de uma queda da própria 
altura e são muito comuns. Uma em 
cada três mulheres com mais de 50 
anos sofrerá uma fratura15,16, assim 

como um em cada cinco homens17. 
No mundo inteiro, estima-se que 
houve 9 milhões de novas fraturas 
por fragilidade durante o ano 2000, 
das quais 1,6 milhão  de quadril, 1,7 
milhão de pulso, 700 mil de úmero 
e 1,4 milhão de fraturas vertebrais 
sintomáticas18. No geral, 61% das 
fraturas ocorreram em mulheres, das 
quais 70% são de quadril.

Nos últimos anos, a Fundação 
Internacional de Osteoporose (IOF) 
realizou uma série de estudos regionais 
para determinar o impacto que a 
osteoporose tem atualmente (e terá 
futuramente) na vida de pessoas 
mais idosas e nos sistemas de saúde 
no mundo inteiro. Esses dados, 
juntamente com grandes estudos 
realizados na América do Norte, 
revelam o ônus imenso e crescente da 
osteoporose e das fraturas em todas as 
regiões do mundo
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Médio Oriente e África21 Espera-se que até 
2050 a proporção da população dessa região com 
mais de 50 anos de idade passe de 25% a 40%. 
Como resultado direto, o aumento projetado na 
incidência de fratura de quadril está entre os mais 
elevados do mundo. A Turquia é um bom exemplo: 
24 mil casos de fratura de quadril ocorreram entre 
os turcos com mais de 50 anos de idade em 2010, 
o que se espera que aumente 50% até o final da 
década atual.

América Latina25 Uma das observações mais 
surpreendentes do recente estudo da IOF na 
América Latina foi o dramático envelhecimento das 
populações nos 14 países avaliados. Atualmente, 
a proporção da população com idade de 50 anos 
ou mais é entre 13% e 29%. Até 2050, estima-
se que esses números aumentem para entre 28% 
e 49%. O aumento estimado de 280% daqueles 
com idade de 70 anos ou mais deve acarretar um 
crescimento enorme da prevalência de osteoporose 
e da incidência de fraturas por fragilidade. No 
México, espera-se que número de fraturas de 
quadril passe de quase 30 mil em 2005 para mais de 
155 mil até 2050. De maneira similar, na Argentina 
espera-se que a incidência atual de 34 mil casos de 
fratura de quadril por ano triplique até 2050. Em 
2006, o custo direto do tratamento médico agudo 
de fraturas de quadril no México chegou a quase 
US$ 100 milhões. A projeção é que até 2025 esses 
custos aumentem para entre US$ 213 milhões e 
US$ 466 milhões e até 2050 para entre US$ 555 
milhões e US$ 4,1 bilhões, de acordo com distintas 
projeções.

América do Norte Conforme recentemente ressaltado pela campanha 2Million2Many da Aliança 
de Saúde Óssea Nacional dos EUA (NBHA)26, uma avaliação da incidência e custos da osteoporose 
no período de 2005 a 2025 concluiu que 2 milhões de fraturas por fragilidade ocorrem por ano 
nos Estados Unidos27. A proporção de fraturas por parte do esqueleto é: vértebras (27%), pulso 
(19%), quadril (14%), pelve (7%) e outras (33%). Embora as fraturas de quadril representem 
apenas um sétimo do número total de fraturas, correspondem a 72% do custo total. Estudos mais 
recentes relatam que nos Estados Unidos a incidência ajustada de fraturas de quadril pela idade vem 
declinando desde meados da década de 199028,29. Apesar de ser uma boa notícia, o número total de 
fraturas de quadril continua a representar um ônus enorme para os americanos mais idosos e sistemas 
de saúde dos EUA, principalmente o Medicare. Embora a disponibilidade de medicamentos eficazes 
para a osteoporose coincida com o início da queda das taxas de fraturas de quadril, os níveis de uso 
– particularmente em pacientes de risco alto – não respondem totalmente pela redução observada. 
Um fenômeno similar foi observado no Canadá30, onde cerca de 30 mil pessoas fraturam o quadril 
por ano31. Os autores desses estudos concluem que ainda há um enorme escopo e necessidade de 
melhoria dos esforços para a prevenção de fraturas.

Ao longo dos próximos 20 anos,   450 milhões de pessoas

atingirão os 65 anos de vida.   Por conta disso, a incidência

absoluta de fraturas de   quadril permanecerá alta e

dispendiosa no Ocidente e   representa uma grande ameaça

ao financiamento dos sistemas    de saúde no Oriente.32        .
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União Europeia19 O relatório apresenta a epidemiologia de fraturas nos 
27 países da União Europeia. O número de fraturas novas em 2010 na 
União Europeia foi 3,5 milhões, compreendendo aproximadamente 610 
mil fraturas de quadril, 520 mil fraturas vertebrais, 560 mil fraturas de 
antebraço e 1,8 milhão de outras fraturas. Dois terços de todas as fraturas 
incidentais ocorreram em mulheres. O custo da osteoporose incluindo 
intervenção farmacológica na União Europeia em 2010 foi estimado 
em 37 bilhões de euros. A adoção de tratamentos individuais varia nas 
distintas regiões da Europa. Em geral, no sul da Europa há adoção mais 
elevada de medicamentos para a osteoporose. Há uma variação marcada 
na disponibilidade de densitometria óssea, seu custo e regras para uso 
do exame na União Europeia e a maioria dos países possui recursos 
insuficientes para implementar as diretrizes de prática.

Europa do Leste e Ásia Central20 Atualmente, 14 milhões 
de russos têm osteoporose. Em 2050, 56% da população terá 
mais de 50 anos de idade. Assim, o ônus da doença aumentará 
significativamente nas próximas décadas. A previsão é que 
o número de fraturas de quadril na Rússia suba 23% até 
2030, chegando a 144 mil casos por ano. Há clara falta de 
hospitalização após as fraturas, com apenas 13% dos pacientes 
com fratura de quadril sendo submetidos a reconstrução 
cirúrgica. Consequentemente, a mortalidade durante o primeiro 
ano após uma fratura de quadril chega a aproximadamente 50% 
em várias cidades russas. 

Ásia22 Em 1995, 5,3% da população asiática tinha idade de 65 anos ou mais. A projeção 
é que esse número aumente para 9,3% até 2025, representando um aumento de 75% 
em uma população de vários bilhões de pessoas. Em 2009, havia 167 milhões de pessoas 
com mais de 60 anos de idade na China e chegará a 480 milhões até 205023. Quase 700 
mil fraturas de quadril ocorrem por ano na China. De maneira alarmante, entre 2002 e 
2006 as taxas de fraturas de quadril entre os indivíduos de mais de 50 anos de idade em 
Pequim aumentaram 58% para as mulheres e 49% para os homens24. A urbanização e 
alterações do estilo de vida foram propostas como os motivos primários para uma alteração 
tão brusca. Na Índia, 36 milhões de pessoas já têm osteoporose. Até 2050, mais de 50% de 
todas as fraturas osteoporóticas ocorrerá na Ásia. Em termos de custos, as projeções para 
a China ilustram o ônus financeiro que paira sobre a região. Em 2006, gastou-se US$ 1,6 
bilhão com o tratamento de fraturas de quadril na China. A projeção é que esse número 
chegue a US$ 12,5 bilhões até 2020 e US$ 265 bilhões até 2050.

Ao longo dos próximos 20 anos,   450 milhões de pessoas

atingirão os 65 anos de vida.   Por conta disso, a incidência

absoluta de fraturas de   quadril permanecerá alta e

dispendiosa no Ocidente e   representa uma grande ameaça

ao financiamento dos sistemas    de saúde no Oriente.32        .
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O IMPACTO DAS FRATURAS NA 
QUALIDADE DE VIDA

As fraturas por fragilidade têm um 
terrível impacto na qualidade de vida 
das mulheres pós-menopáusicas do 
mundo inteiro. O ônus global da 
osteoporose pode ser quantificado pelo 
número de anos de vida ajustados pela 
incapacidade (DALY)33, amplamente 
utilizado para medir o impacto de 
uma doença na qualidade de vida do 
paciente34. Em 2000, o total de anos 
de vida ajustados pela incapacidade 
perdidos atribuíveis a fraturas por 
fragilidade foi de 5,8 milhões. Isso 
representa 0,83% do ônus global 
de doenças não transmissíveis18. As 
fraturas por fragilidade são responsáveis 
pela perda de 2 milhões de anos de vida 
ajustados pela incapacidade na Europa 
todos os anos. Para contextualizar, a 
Figura 1 apresenta o número de anos 
de vida ajustados pela incapacidade na 
Europa em 2002 para a osteoporose 
em comparação a outras doenças 
importantes. Excetuando-se o câncer 
de pulmão, as fraturas causadas pela 
osteoporose são responsáveis por mais 
mortes e morbidade combinadas que 
qualquer tipo de câncer.

Ao redor do mundo, as observações 
dos estudos regionais da IOF sobre o 
impacto das fraturas por fragilidade 
na qualidade de vida de mulheres 
mais idosas são verdadeiramente 
estarrecedoras, particularmente para as 
fraturas de quadril e coluna. Na Rússia, 
o fato de que 87% dos pacientes 

com fratura de quadril não são 
submetidos a reconstrução cirúrgica 
tem consequências assombrosas para 
os sobreviventes20. Entre eles, 33% 
permanecem acamados, 42% têm 
atividades muito limitadas, apenas 
15% podem caminhar fora de casa e 
apenas 9% voltam ao nível anterior 
de atividades rotineiras. De maneira 
similar, no Cazaquistão menos de 50% 
e na Geórgia  menos de 25% dos 
pacientes com fratura de quadril são 
submetidos a reconstrução cirúrgica. 
O estudo do Oriente Médio e África21 
relatou que a mortalidade após uma 
fratura de quadril pode ser de duas 

a três vezes mais alta nessa região 
que nas populações ocidentais. Entre 
as mulheres de mais de 80 anos de 
idade na América Latina, 38% tiveram 
uma fratura vertebral25. Dado que 1 
em 5 mulheres com fratura vertebral 
apresentará outra fratura até doze 
meses mais tarde35, a implementação 
de medidas preventivas deve ser uma 
prioridade para as autoridades de 
saúde na região36.

No mundo inteiro, a osteoporose 
compromete significativamente 
a qualidade de vida de inúmeras 
mulheres pós-menopáusicas.

SEM O TRATAMENTO 
CIRÚRGICO APROPRIADO, 
PACIENTES COM FRATURAS DO 
QUADRIL MUITAS VEZES FICAM 
SEM PODER CAMINHAR. ESTA 
SENHORA RUSSA QUEBROU 
O FEMUR HÁ ALGUNS ANOS. 
NEM RECEBEU TRATAMENTO 
CIRÚRGICO NEM QUALQUER 
OUTRO TRATAMENTO. AGORA, 
APÓS ALGUNS ANOS, NÃO 
CONSEGUE CAMINHAR. DUAS 
VEZES POR DIA, O SEU MARIDO 
EMPURRA-LHE NUM CARRINHO 
ATÉ AO CENTRO DA VILA. 
DESTA MANEIRA, ELA PODE 
PELO MENOS SAIR DE CASA 
E MANTER ALGUM TIPO DE 
CONTACTO SOCIAL.

FIGURA 1 Ônus de doenças estimado pelo número de anos de vida 
ajustados pela incapacidade (DALY) em 2002 na Europa18.
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AS MULHERES PÓS-MENOPÁUSICAS CORREM 
MAIOR RISCO

A menopausa geralmente ocorre 
entre os 50 e 53 anos de idade para 
as mulheres da Europa e América do 
Norte e a partir dos 42 anos de idade 
nas populações da América Latina e 
Ásia37. As mulheres pós-menopáusicas 
correm alto risco de desenvolver 
osteoporose e sofrer fraturas por conta 
da rápida perda óssea que ocorre no 
início da menopausa38-40. Conforme 
ilustrado na Figura 2, no sexo feminino, 
a massa óssea atinge o pico aos 20 
e poucos anos de idade, permanece 
relativamente estável daí até o início 
da menopausa, quando se inicia um 
período de rápida perda óssea.

O estrogênio desempenha um papel 
vital na regulagem do processo de 
renovação óssea durante toda a vida. 
Todos os dias, o esqueleto passa 
por um processo de formação e 
reabsorção. Um grupo de células – os 
osteoblastos – guia a formação do 
osso novo, enquanto outro grupo – os 
osteoclastos – reabsorve o osso velho. 
Esse processo contínuo garante que 
o esqueleto mantenha a integridade 
estrutural. Para a maioria das 
mulheres, entre os 26 e os 50 anos 
de idade a formação e reabsorção 
se equilibram bem, de maneira que 
a renovação óssea ocorre sem afetar 
adversamente a massa óssea total. 

No entanto, conforme as mulheres 
passam a apresentar deficiência de 
estrogênio quando a menstruação 
para, o equilíbrio se perde, com 
a reabsorção óssea superando a 
formação óssea. Esse desequilíbrio 
é particularmente evidente no osso 
trabecular, conforme ilustrado na 
Figura 3. Além da deficiência de 
estrogênio, a redução da absorção 
intestinal de cálcio, o aumento da 
perda de cálcio na urina e a perda de 
hormônios androgênicos de proteção 
óssea produzidos pelos ovários 
também têm um impacto negativo 
na saúde óssea41-43. A perda óssea 
induzida pela menopausa é mais 
grave quando há interrupção aguda 
da função ovariana, seja devido a 
cirurgia ou pelo uso de terapia com 
inibidor de aromatase em pacientes 
com câncer44-47.

A incidência de fraturas por fragilidade 
específica por idade ilustrada na 
Figura 3 se correlaciona a dois fatores: 
a perda óssea pós-menopáusica e a 
crescente propensão a sofrer quedas 
quando a mulher passa dos 80 
anos48. O padrão e o local das fraturas 
osteoporóticas clássicas refletem a 
perda mais precoce e pronunciada 
nas partes do esqueleto mais ricas em 
osso trabecular, que são a extremidade 

distal do antebraço e a coluna, 
seguidas pelo quadril, como resultado 
da maior superfície óssea e das 
taxas mais elevadas de remodelação 
esquelética no osso trabecular.

O aumento do risco de fraturas com o 
envelhecimento feminino é quantificado 
na Tabela 1, que demonstra que a 
grande maioria das fraturas ocorre 
entre mulheres acima de 65 anos de 
idade e reforça a importância de uma 
fratura por fragilidade como indicador 
do risco de fraturas futuras50: fratura 
gera fratura.

FIGURA 2 Incidência de fraturas por fragilidade específica por 
idade para mulheres38-40.
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FIGURA 3 Incidencia específica 
de fracturas por fragilidad en 
mujeres, según la edad49.

TABELA 1 Risco em cinco anos 
de uma primeira fratura e 
fraturas subsequentes em 
mulheres em qualquer parte 
do esqueleto50.

Idade 
(anos)

Primeira 
(%)

Subse-
quentes (%)

50-54 1.9 2.8

55-59 2.7 4.2

60-64 4.1 8.9

65-69 6.2 13.5

70-74 9.1 17.6

75-79 13 23.5

80-84 17.1 28.4

85-89 27.9 40.2

90 + 49.1 61.6
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Um conjunto crescente de dados 
fornece orientações para as mulheres 
e os profissionais de saúde sobre como 
reduzir o risco. Embora o pico de massa 
óssea seja altamente determinado 
pela genética, após os 65 anos de 
idade a genética desempenha um 
papel decrescente na perda óssea51. 
Para os 500 milhões de pessoas que 
completarão 65 anos nas próximas 
duas décadas52, essa observação 
destaca a importância de seguir 
medidas de estilo de vida para a 
manutenção de um esqueleto saudável. 
O risco de um indivíduo de desenvolver 
osteoporose e fraturas por fragilidade 
é determinado por diversos fatores. 
Alguns deles podem ser alterados 
(por exemplo, exercício, alimentação 
e tabagismo), enquanto outros não 
podem (por exemplo, histórico familiar, 
idade da menopausa e presença de 
doenças tais como artrite reumatoide). 
Os fatores de risco modificáveis serão 
considerados primeiro.

EXERCÍCIO

Estudos demonstraram que indivíduos 
com estilos de vida sedentários têm 
maior probabilidade de sofrer uma 
fratura de quadril que aqueles que são 
mais ativos. Por exemplo, mulheres 
que permanecem sentadas mais de 

nove horas por dia têm 43% mais 
probabilidade de sofrer uma fratura de 
quadril que aquelas que permanecem 
sentadas menos de seis horas por dia53.

Ensaios randomizados e controlados 
demonstraram que o exercício 
leva a aumentos pequenos, mas 
estatisticamente significativos, na 
densidade mineral óssea (DMO) 
da ordem de 1% a 2%54, 55. A 
estratégia recentemente publicada 
pela Osteoporose Austrália “Building 
healthy bones throughout life” 
(Desenvolvimento de ossos saudáveis 
para a vida toda) chegou às seguintes 
conclusões sobre o papel do exercício 
em idosos e indivíduos com baixa 
massa óssea56: 

 § O efeito positivo do exercício nos 
ossos das pessoas mais idosas 
depende tanto do tipo quanto da 
intensidade do exercício57-59.

 § De maneira geral, o treinamento 
de resistência torna-se mais 
benéfico com o envelhecimento.

 § Para os indivíduos que sofreram 
fraturas por fragilidade, 
demonstrou-se que os programas 
de exercícios auxiliam na 
recuperação funcional60, evitam a 

recorrência de quedas com lesões61 
e melhoram a qualidade de vida62.

O principal benefício do exercício 
parece estar associado à redução do 
risco de quedas. Bischoff-Ferrari e 
colegas compararam a fisioterapia 
prolongada com a fisioterapia padrão 
em pacientes idosos que haviam 
fraturado o quadril63. O grupo de 
tratamento prolongado recebeu 60 
minutos de fisioterapia por dia durante 
o tratamento agudo, comparado à 
metade disso para o grupo padrão, 
com o objetivo de estimular os 
pacientes a seguir um programa de 
30 minutos de exercícios por dia em 
casa após a alta hospitalar. A taxa 
de quedas no grupo de fisioterapia 
prolongada foi 25% menor que no 
grupo padrão. Um resultado similar 
havia sido relatado anteriormente por 
Campbell e colegas para mulheres com 
idade de 80 anos ou mais que viviam 
na comunidade na Nova Zelândia64. 
Após um ano, a taxa de quedas no 
grupo que fazia exercícios em casa foi 
metade da taxa no grupo de controle.

Os programas de exercícios precisam 
ser altamente adaptados ao indivíduo, 
dependendo de se a pessoa tem 
osteoporose, apresenta elevada 
tendência de cair ou é frágil.

COMO REDUZIR A OSTEOPOROSE E O RISCO 
DE FRATURAS

EM ADULTOS PÓS-QUARENTA, EXERCÍCIOS COM 
SUSTENAÇÃO DO PESO E DE FORTALECIMENTO 
MUSCULAR SÃO ESSENCIAS PARA MANTER UMA 
BOA SAÚDE ÓSSEA.
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Exercícios para desenvolver ossos fortes65, 66

PARA MULHERES PÓS-MENOPÁUSICAS SAUDÁVEIS QUE NÃO TÊM OSTEOPOROSE:

Além de manter a resistência óssea, o objetivo principal da terapia de exercícios em mulheres pós-menopáusicas é o 
aumento da massa muscular a fim de melhorar os parâmetros de função muscular, tais como equilíbrio e força, que são 
importantes fatores de risco para quedas e, independentemente da densidade óssea, fatores de risco para fraturas.

Os exercícios devem ser adaptados às necessidades e à capacidade do indivíduo. De maneira geral, o objetivo da 
maioria das pessoas deve ser fazer entre 30 e 40 minutos de exercício de três a quatro vezes por semana, 
com alguns exercícios com sustentação de peso e de resistência no programa. As recomendações sobre 
exercício da Fundação Internacional de Osteoporose e da Fundação Nacional de Osteoporose dos EUA estão disponíveis 
respectivamente em http://www.iofbonehealth.org/exercise-recommendations e http://www.nof.org/articles/238.

Exemplos de exercícios com sustentação do peso 
incluem:

 § dançar
 § fazer ginástica aeróbica de alto impacto
 § caminhar
 § fazer cooper/correr
 § pular corda
 § subir escadas
 § jogar tênis

Exemplos de exercícios de fortalecimento muscular 
incluem:

 § levantar peso
 § fazer exercícios com faixas elásticas
 § utilizar equipamento de musculação
 § levantar o próprio peso corporal
 § ficar de pé e elevar-se na ponta dos pés

Exercícios de equilíbrio, postura e funcionais também desempenham um papel importante:

 § Equilíbrio exercícios que fortalecem as pernas e testam o equilíbrio (como o Tai Chi Chuan) podem reduzir o risco de 
quedas67.

 § Postura exercícios para melhorar a postura e reduzir a curvatura dos ombros podem reduzir o risco de fratura, 
particularmente da coluna68.

 § Exercícios funcionais exercícios que ajudam com as atividades diárias63.

CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS PARA MULHERES COM OSTEOPOROSE69:

Um programa de exercícios para pessoas com osteoporose deve objetivar especificamente a postura, o equilíbrio, 
a marcha, a coordenação e a estabilização do quadril e tronco, em vez de um condicionamento aeróbico geral. Tal 
programa foi desenvolvido por Carter e colegas no 
Canadá e os participantes apresentaram melhorias no 
equilíbrio dinâmico e na força70.

Diversos exercícios não são adequados para pessoas 
com osteoporose:

 § Exercícios abdominais e flexão excessiva do tronco 
podem causar fraturas por compressão vertebral.

 § Movimentos de torção tais como em uma tacada de 
golfe também podem causar fraturas71.

 § Exercícios que envolvam carga abrupta ou explosiva 
ou de alto impacto devem ser evitados.

 § Atividades diárias tais como flexionar-se para pegar 
objetos podem causar fraturas vertebrais72.
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NUTRIÇÃO: CÁLCIO, VITAMINA 
D E OUTROS NUTRIENTES

Cálcio

Praticamente todo o nosso cálcio 
localiza-se nos ossos: 99% do 1 kg 
de cálcio encontrado no corpo de um 
adulto médio. Dessa forma, o cálcio é 
o principal constituinte do esqueleto. 
O cálcio dos ossos também funciona 
como reservatório para a manutenção 
do nível de cálcio no sangue, essencial 
para o funcionamento nervoso e 
muscular. Ao longo de nossas vidas, a 
quantidade de cálcio que necessitamos 
muda. Quando o esqueleto cresce 
rapidamente durante a adolescência, 
as necessidades de cálcio são altas. 
Conforme a capacidade do corpo 
de absorver o cálcio diminui com 
o envelhecimento73, a necessidade 
de cálcio das pessoas mais idosas 
também aumenta. A Tabela 2 fornece 
informações sobre a ingestão de cálcio 
recomendada em diversos países e por 
organizações mundiais.

Nos últimos anos, tem havido 
debate significativo na literatura 
científica sobre a melhor maneira 
pela qual os indivíduos podem 

garantir uma ingestão adequada de 
cálcio compatível com um esqueleto 
saudável. Uma clara mensagem desse 
debate é que o cálcio ingerido na dieta 
deve ser a fonte primária de cálcio. 
A Tabela 3 destaca uma lista de dez 
alimentos ricos em cálcio em diversos 
grupos alimentares.

Estudos da Austrália80 e dos Estados 
Unidos78 indicam uma diferença 
significativa entre a ingestão de cálcio 
recomendada e a ingestão real da 
população. Em mulheres mais idosas 
nos Estados Unidos, a diferença 
é da ordem de 450 mg por dia78. 
Por conta disso, a suplementação 
de cálcio tem desempenhado um 
papel importante para garantir que 
os indivíduos mais idosos estejam 
repletos de cálcio. Embora a ingestão 
de cálcio nos níveis recomendados seja 
considerada segura, a mídia tem dado 
atenção considerável à segurança 
dos suplementos de cálcio com doses 
elevadas tendo em vista análises 
recentes. Relatou-se um aumento 
da incidência de pedras nos rins em 
mulheres (mas não em homens) 
que tomam suplementos com doses 
elevadas81,82. O oposto é evidenciado 
em mulheres81 (e homens83) que 

atingem uma ingestão de cálcio 
elevada através da dieta.

O debate atual sobre a segurança 
dos suplementos de cálcio com dose 
elevada enfoca a taxa de risco-benefício 
em termos do risco de doenças 
cardiovasculares. Em 2008, Bolland e 
colegas relataram que o tratamento de 
mulheres pós-menopáusicas saudáveis 
com 1.000 mg de cálcio suplementar 
duplicou o risco de infarto do miocárdio 
(ataque cardíaco) em comparação 
a mulheres tratadas com placebo84. 
Outros estudos relataram resultados 
inconsistentes. No entanto, nenhum 
deles observou nenhuma associação 
entre o aumento do risco de doença 
cardiovascular e a ingestão alimentar 
de cálcio85-88. A estratégia recente 
da Osteoporosis Australia avaliou 
amplamente o assunto e concluiu56:

  Suplementos de cálcio ou de cálcio e 
vitamina D podem ser benéficos para a 
saúde geral, além de reduzir o risco de 
fraturas em indivíduos que podem não 
estar obtendo cálcio suficiente através da 
dieta89. Ainda assim, o cálcio alimentar 
é a fonte preferível de cálcio e os 
suplementos de cálcio devem se limitar a 
entre 500 mg e 600 mg por dia.

‘

TABELA 3 Alimentos ricos em cálcio em diversos grupos alimentares
Alimento Tamanho da porção (médio) Cálcio (mg)

Leite semidesnatado copo, 200 ml 240

Iogurte natural desnatado pote, 150 g 243

Queijo Edam porção, 40 g 318

Couve porção, 95 g 143

Sementes de gergelim 1 colher de sopa 80

Arroz doce em lata porção, 200 g 176

Peixe miúdo frito porção, 80 g 688

Massa comum cozida porção, 230 g 85

Figos maduros 4 frutas, 220 g 506

Tofu de soja cozido ao vapor 100 g 510



Vitamina D

A vitamina D é sintetizada 
primariamente na pele após a 
exposição solar e desempenha um 
papel essencial no desenvolvimento, 
função e conservação de ossos 
e músculos90. A vitamina D pode 
contribuir para a redução do risco 
de fraturas através dos seguintes 
mecanismos:

 § Homeostase do cálcio e 
densidade mineral óssea 
1,25 dihidroxivitamina D (a 
forma ativa da vitamina D) e o 
paratormônio (PTH) são os dois 
hormônios mais importantes na 
regulação dos níveis de cálcio 
no corpo (ver figura 4). Os níveis 
séricos de 25 hidroxivitamina D 
são inversamente proporcionais 
aos níveis séricos de paratormônio 
e positivamente associados com a 
densidade mineral ósea91-93.

 § Desempenho muscular 
Dados da Terceira Pesquisa 
Nacional de Saúde e Nutrição 
(NHANES III) nos Estados Unidos 
relataram uma correlação entre 
o desempenho muscular nas 
extremidades inferiores e os níveis 
de 25 hidroxivitamina D94.

 § Equilíbrio 
No ambiente do ensaio clínico, o 
equilíbrio foi medido em termos 
de grau de oscilação apresentado 
por indivíduos de pé em uma 
plataforma de força. A oscilação 
do corpo foi reduzida em até 28% 
nos participantes idosos do estudo 
que receberam vitamina D além do 
cálcio em comparação àqueles que 
receberam apenas cálcio95,96.

 § Risco de quedas 
Em meta-análises, a vitamina D 
administrada em doses na faixa 
de 700 a 1.000 UI por dia foi 
associada a uma redução na 

incidência de quedas em torno de 
um quinto97, 98.

 § Um número considerável de ensaios 
randomizados e controlados 
avaliou o efeito da suplementação 
com vitamina D nas taxas de 
fraturas em mulheres e homens 
mais idosos. Há uma concordância 
geral de que a vitamina D diminui 
o risco de fraturas78,99, mas não há 
atualmente um consenso sobre o 
nível sérico de 25  
hidroxivitamina D necessário 
para o benefício ideal. Para a 
população em geral, o nível de 
50 nmol/L é considerado ideal78, 
enquanto diversas diretrizes clínicas 
recomendam um nível de  
75 nmol/L90, 99.

Níveis baixos de vitamina D na 
população são motivo de preocupação 
no mundo inteiro. Em 2009, o 
Grupo de Trabalho da IOF publicou 
uma análise da condição mundial 

TABELA 2 Ingestão diária recomendada de cálcio em diversos países
País Faixa etária Ingestão de cálcio (mg) Organização

Austrália 51-70 anos 1300 (RDI) Conselho Nacional de Pesquisa 
Médica e Saúde74

> 70 anos 1300 (RDI)

Canadá ≥ 50 anos 1200 Osteoporosis Canada75

Coreia ≥ 50 anos 700 Sociedade de Nutrição da Coreia76

Reino Unido ≥ 50 anos 700 Departamento da Saúde77

EUA 51-70 anos 1200 (DRI) Instituto de Medicina78

≥ 71 anos 1200 (DRI)

OMS/FAO Mulheres pós-menopáusicas 1300 OMS/FAO 200279

RDI Ingestão Dietética Recomendada • DRI Ingestão Dietética de Referência

Dual action of
VITAMIN D

bone

Vitamin D helps calcium 
absorption, important 
bone development and 
maintenance

muscle

Vitamin D has a direct 
effect on muscle and 
reduces the risk of falling

FIGURA 4 O papel da vitamina D na saúde óssea

duplo efeito da
VITAMINA D

osso

A vitamina D ajuda na 
absorção de cálcio que 
é fundamental para 
o desenvolvimento e 
manutenção dos ossos.

A vitamina D possui um 
efeito direto no músculo 
além de reduzir o risco de 
quedas.

músculo
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de vitamina D e determinantes da 
hipovitaminose D100. Com base na 
definição de insuficiência de vitamina 
D como um nível de 25  
hidroxivitamina D < 75 nmol/L  
(30 ng/mL), a insuficiência foi 
altamente prevalente em todas as 
seis regiões estudadas (Ásia, Europa, 
Oriente Médio e África, América 
Latina, América do Norte e Oceania). 
Além disso, a deficiência de  
vitamina D – definida como <  
25 nmol/L (10 ng/ml) – foi mais comum 
no Oriente Médio e sul da Ásia.

Em 2010, a IOF publicou uma 
declaração de posicionamento sobre 
as recomendações de vitamina D 
para idosos90. A média estimada de 
necessidade de vitamina D para que 
os idosos atinjam um nível sérico de 
25 hidroxivitamina D de 75 nmol/L 
(30 ng/ml) é de 20 a 25 µg por dia 
(800 a 1.000 UI por dia). No entanto, 
doses consideravelmente mais altas 
seriam necessárias para garantir que 
quase todos os idosos atinjam o nível 
desejado. Em indivíduos de risco 

alto, recomenda-se a medição da 
25 hidroxivitamina D sérica. A dose 
requerida de vitamina D poderia ser 
estimada com base na noção de que 
cada 2,5 µg (100 UI) adicionados por 
dia aumentarão a 25 hidroxivitamina D  
sérica em cerca 2,5 nmol/L (1 ng/ml)101. 
Recomenda-se um novo exame dos 
indivíduos de risco alto após 3 meses 
de suplementação para confirmar a 
obtenção dos níveis desejados.

Proteínas

A composição corporal muda após 
a meia-idade, incluindo o aumento 
da massa gorda e a diminuição da 
massa magra (ou seja, muscular). 
Um componente modificável desse 
processo sarcopênico é a ingestão 
alimentar de proteínas. O Estudo ABC 
da Saúde nos Estados Unidos avaliou 
a composição corporal, os problemas 
de saúde associados ao peso e as 
limitações funcionais incidentes em 
idosos102. Os participantes no quintil 
mais elevado de ingestão de proteínas 
perderam 40% menos massa magra 

e massa apendicular não óssea 
que aqueles no quintil mais inferior 
de ingestão de proteínas. Além 
disso, o Estudo de Osteoporose de 
Framingham forneceu evidências do 
efeito da proteína alimentar na perda 
óssea de idosos103. Tanto a ingestão 
mais baixa de proteínas quanto a 
ingestão mais baixa de proteínas 
animais se associara a perda de 
densidade mineral óssea no quadril e 
coluna. De maneira notável, o efeito 
foi comparável aos bem documentados 
efeitos negativos do tabagismo ou 
peso mais baixo (4,5 kg ou 10 lb) 
na densidade mineral óssea. Outro 
estudo salientou a necessidade de que 
os indivíduos atinjam uma ingestão 
de cálcio adequada para a obtenção 
do efeito benéfico da proteína na 
densidade mineral óssea104.

Equilíbrio ácido-básico da dieta

O impacto do equilíbrio ácido-básico 
nos ossos é uma área de pesquisa 
relativamente nova. Pesquisas sobre 
o efeito do envelhecimento na 

UMA ‘DIETA SAUDÁVEL PARA OS OSSOS’ NÃO SÓ DEVE SER RICA EM CÁLCIO, VITAMINA D E PROTEÍNAS, MAS TAMBÉM DEVE CONTER FRUTAS E LEGUMES.



15

composição ácido-base do sangue 
sugerem que a função renal reduzida 
nos idosos diminui a capacidade dos 
rins de excretar íons de hidrogênio 
como resposta a alterações no 
pH sanguíneo105. De maneira 
correspondente, adultos saudáveis 
manifestam acidose metabólica 
dependente da dieta de baixo grau 
que aumenta com o envelhecimento. 
A dieta pode contribuir para a 
acidose quando frutas e verduras 
que produzem alcalinidade são 
consumidas em quantidade 
insuficiente para equilibrar a ingestão 
de alimentos que produzem acidez 
tais como cereais e proteínas. Os 
ácidos orgânicos das frutas e verduras 
são metabolizados em bicarbonato 
alcalino; os cereais contribuem 
com ácido fítico e outros ácidos e 
as proteínas adicionam ácido em 
proporção ao seu teor de aminoácidos 
contendo enxofre (que são 
metabolizados em ácido sulfúrico). 

Um ambiente ácido tem efeitos 
negativos na conservação dos ossos 
porque pode prejudicar as células 
formadoras de ossos106-108 e ativar a 
reabsorção óssea109,110, além de exercer 
um efeito químico direto nos ossos111.

Para acomodar a necessidade 
de proteínas das mulheres mais 
idosas, pode-se diminuir a carga 
ácida alimentar pela diminuição da 
ingestão de cereais. O aumento da 
ingestão de frutas e verduras é outra 
boa opção. Demonstrou-se que 
dietas ricas em frutas e verduras se 
associam a uma densidade mineral 
óssea mais elevada e/ou menor 
propensão à perda óssea112-116.

FATORES DE ESTILO DE VIDA 
COM IMPACTO NEGATIVO NOS 
OSSOS

Tabagismo

Pessoas que fumam ou fumaram no 
passado apresentam risco aumentado 
de qualquer fratura em comparação 
aos não fumantes117. O tabagismo 
se associa a diversos fatores de 
risco para a osteoporose, incluindo 
menopausa precoce118 e magreza119. 
Outro mecanismo pelo qual o 
tabagismo pode afetar a saúde óssea 
é a aceleração do metabolismo do 
estrogênio120. 

Álcool

Bebidas alcoólicas consumidas com 
moderação (até duas taças de 120 mL  
de vinho por dia) não afetam 
negativamente a saúde óssea. Um 
estudo finlandês relatou que de 
fato a ingestão de leve a moderada 
de álcool esteve associada a 
uma massa óssea maior entre as 
mulheres pós-menopáusicas121. Um 
estudo recente sugere que o efeito 

inibidor do álcool na renovação 
óssea atenua a renovação óssea 
excessiva associada à menopausa122. 
No entanto, demonstrou-se que 
o consumo excessivo de álcool a 
longo prazo aumenta o risco de 
fraturas em mulheres e homens123. 
Os mecanismos pelos quais o álcool 
pode afetar adversamente o risco de 
fraturas incluem:

 § O álcool tem efeitos diretos 
sobre os osteoblastos (células de 
formação óssea)124.

 § O álcool aumenta a secreção 
endógena de calcitonina, 
um hormônio que suprime a 
reabsorção óssea pela inibição 
da atividade dos osteoclastos125. 
A calcitonina também inibe a 
reabsorção de cálcio e fósforo nos 
rins, levando a maiores taxas de 
perda desses elementos na urina.

 § Indivíduos que consomem muito 
álcool podem ter uma baixa 
ingestão de cálcio, vitamina D ou 
proteína126.

 § O álcool aumenta o risco de 
quedas127 ou interfere com 
a resposta protetora contra 
lesões128-130.

Manutenção de um peso 
saudável

A magreza (definida como um índice 
de massa corporal (IMC) < 20 kg/m2), 
independentemente de idade, sexo 
ou perda de peso, associa-se a maior 
perda óssea e aumento do risco de 
fraturas. Indivíduos com um IMC de  
20 kg/m2 possuem um risco de fraturas 
duas vezes maior quando comparados 
a indivíduos com um IMC de  
25 kg/m2 131. Embora a anorexia seja 
primariamente uma preocupação em 
mulheres mais jovens, a desnutrição, 
magreza e perda de estrogênio a ela 
associadas são devastadoras para a 
saúde óssea e dentária132.

Os indivíduos da terceira idade 
são particularmente vulneráveis à 
desnutrição e é importante que os 
idosos ou seus cuidadores garantam 
suficiente ingestão calórica. Com o 
envelhecimento, os indivíduos podem 
ser menos capazes de fazer o esforço 
de preparar refeições balanceadas, têm 
menos apetite ou sofrem de doenças 
crônicas e usam medicamentos que 
podem prejudicar o apetite. Uma 
força-tarefa no Reino Unido observou 
que 14% dos idosos apresentam 
risco de desnutrição133. Uma avaliação 
baseada no IMC mostrou que no  
Reino Unido 5% dos idosos que vivem 
em casa estão abaixo do peso (IMC < 
20 kg/m2), uma cifra que chega a 9% 
daqueles com doenças crônicas.

Uma ingestão mais 

baixa de proteínas se 

associa a perda de 

densidade mineral 

óssea no quadril e 

coluna. Demonstrou-

se que dietas ricas 

em frutas e verduras 

se associam a uma 

densidade mineral 

óssea mais elevada.
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Para permitir que as mulheres e 
os seus profissionais de saúde 
identifiquem quais são os indivíduos 
com risco alto de sofrer fraturas 
osteoporóticas, a consciencialização 
sobre os seguintes fatores de risco 
não modificáveis é fundamental.

FRATURAS POR FRAGILIDADE 
ANTERIORES

A osteoporose é uma doença crônica 
que se manifesta na forma de fraturas 
por fragilidade, definidas como 
fraturas que ocorrem como resultado 
de um trauma pequeno e geralmente 
resultam de queda da própria altura. 
As fraturas por fragilidade são muito 
comuns: uma em cada três mulheres 
pós-menopáusicas sofrerá pelo menos 
uma fratura no resto da vida15,16. 
Diversos estudos avaliaram o risco 
de fraturas futuras associado ao 
sofrimento de fraturas em distintas 
partes do esqueleto. Duas meta-análises 
relataram que uma fratura anterior em 
qualquer lugar se relaciona à duplicação 
do risco de fraturas futuras134,135. Visto 
de outra perspectiva, cerca de metade 
dos pacientes que sofreram fraturas de 
quadril havia fraturado outro osso antes 
de fraturar o quadril136-139.

Os 16% de mulheres pós-menopáusicas 
que já sofreram uma fratura por 
fragilidade são o grupo mais facilmente 
identificável de pacientes com alto 
risco de sofrer uma segunda e fraturas 
subsequentes140,141. Apesar da ampla 
gama de medicamentos eficazes 
para a osteoporose disponíveis em 
diversos países, é evidente uma lacuna 
onipresente de tratamento para 
aqueles que sofreram fraturas por 
fragilidade142. Como resposta a isso, a 
IOF devotou o Relatório do Dia Mundial 
da Osteoporose 2012143 à campanha 
Capture the Fracture144, cujo objetivo 
é acabar com a lacuna do tratamento 
após as fraturas no mundo inteiro:

 § Se você é uma mulher pós-
menopáusica que sofreu uma 
fratura por fragilidade, pergunte 
ao seu médico como reduzir o 
risco de fraturas futuras.

 § Se você é um profissional de 
saúde, deve assegurar que 
todos os pacientes com 50 anos 
de idade ou mais que tenham 
sofrido alguma fratura sejam 
avaliados e que o tratamento seja 
considerado. Visite  
www.capturethefracture.org para 
ler sobre sistemas eficazes para a 
prevenção de fraturas secundárias 
e considere a implementação de 
um Serviço de Coordenação de 
Fraturas na sua região.

 § Se você é um formulador de 
políticas de saúde, visite  
www.capturethefracture.org para 
ler sobre abordagens adotadas 
em outros países para priorizar 
iniciativas para a prevenção de 
fraturas secundárias nas políticas 
de saúde.

HISTÓRICO FAMILIAR DE 
OSTEOPOROSE E FRATURAS

A genética tem influência considerável 
sobre o pico de massa óssea atingível 
por um indivíduo145-147 e, no caso 
das mulheres pós-menopáusicas, 
sobre a taxa de perda óssea nos 

primeiros anos após a menopausa51. A 
hereditariedade é evidente, desde que 
o osteometabolismo seja determinado 
primariamente por fatores fisiológicos, 
tais como níveis hormonais e a atividade 
das células osteoblásticas de formação 
óssea. Com o envelhecimento, o 
impacto de quadros comórbidos, 
imobilidade, problemas de nutrição e de 
absorção e doenças neurodegenerativas 
torna-se dominante.

Um histórico de fratura nos pais se 
associa a um risco maior de fratura que 
não depende da densidade mineral 
óssea148. Para as mulheres, a razão 
de risco é 1,17 para qualquer fratura, 
1,18 para fratura osteoporótica e 1,38 
para fratura de quadril.

MEDICAMENTOS

El tratamiento con glucocorticoides 
(GC) es la causa más común 
de osteoporosis inducida por 
medicamentos. La osteoporosis 
inducida por glucocorticoides (GIO) 
es una enfermedad en la cual la 
formación reducida de hueso afecta el 
funcionamiento de los osteoblastos. 
Sin embargo, los glucocorticoides 
también extienden el tiempo de vida 
de los osteoblastos al reabsorber los 
osteoclastos e impedir la actividad 
de los osteocitos dentro del hueso, 
descriptos como “los orquestadores 
de la remodelación ósea” gracias 
a la regulación del osteocito, sobre 
el osteoclasto y su actividad celular, 
además de su función adicional como 
célula endócrina149.

O tratamento com glicocorticoides (GC) 
é a causa mais comum de osteoporose 
induzida por medicamentos. 
A osteoporose induzida por 
glicocorticoides (GIO) é primariamente 
uma doença de formação óssea 
reduzida que afeta a função celular 
osteoblástica. No entanto, os 
glicocorticoides também prolongam 
o período de vida das células 
osteoclásticas de reabsorção óssea e 
prejudicam a função dos osteócitos 
integrados aos ossos, descritos como 
“orquestradores da remodelação 

Mulheres pós-

menopáusicas que 

sofreram fraturas por 

fragilidade devem 

perguntar ao médico 

como reduzir o risco 

de fraturas futuras

FATORES DE RISCO INDIVIDUAIS
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óssea” por conta de sua regulação da 
atividade celular tanto de osteoclastos 
quanto osteoblastos e de sua função 
adicional como células endócrinas149.

O efeito dos glicocorticoides 
nos ossos é rápido, com uma 
proporção significativa da perda 
óssea ocorrendo nos primeiros seis 
meses do tratamento. Os efeitos 
dos glicocorticoides se relacionam 
à dose, então é importante que 
as pacientes tomem a menor dose 
eficaz pelo menor tempo possível. 
Em um estudo italiano, a prevalência 
de fraturas vertebrais assintomáticas 
entre as mulheres pós-menopáusicas 
que recebem terapia crônica com 
glicocorticoides variou entre 30% 
para aquelas com menos de 60 anos 
e 50% para aquelas com mais de 
70 anos150. Tais taxas de prevalência 
são consideravelmente mais elevadas 
que aquelas relatadas na população 
pós-menopáusica em geral, que variou 
entre 12% e 20% no Estudo Europeu 
de Osteoporose Vertebral151.

Foi demonstrado que tanto 
farmacoterapias anabólicas (formação 
óssea)152 quanto antirreabsortivas153,154 
evitam a perda óssea e as fraturas 
por fragilidade da osteoporose 
induzida por glicocorticoides. Níveis 
adequados de cálcio e vitamina D 
também são medidas complementares 
essenciais para o tratamento 
eficaz da osteoporose induzida por 
glicocorticoides. No entanto, apesar da 
publicação de diretrizes profissionais 
sobre a necessidade de profilaxia 
óssea em indivíduos tratados com 
glicocorticoides155,156, relatou-se uma 
lacuna de tratamento significativa157,158. 
A consciencialização sobre o risco que 
o tratamento com glicocorticoides 
representa para a saúde óssea deve 
aumentar, tanto entre os pacientes 
quanto entre os profissionais de saúde

SÍNDROMES DE MÁ ABSORÇÃO

Uma massa óssea baixa é altamente 
prevalente entre os indivíduos que 
sofrem de doença de Crohn159,160 ou 
celíaca161. Diversos fatores contribuem 
para essa associação. Na doença 
de Crohn, eles incluem a ressecção 
intestinal e a resultante má absorção de 
vitamina D e outros nutrientes, perda 
de peso, inflamação crônica com níveis 
aumentados de citocinas em circulação 
e o uso frequentes de glicocorticoides. 

As principais causas de osteoporose 
entre os indivíduos que sofrem de má 
absorção são a falta de cálcio, vitamina 
D, proteínas e outros nutrientes e a 
perda de peso correspondente.

Diretrizes profissionais para a 
prevenção e o tratamento da 
osteoporose na doença inflamatória 
intestinal e doença celíaca foram 
publicadas em diversos países162.

ARTRITE REUMATOIDE

Os indivíduos que sofrem de artrite 
reumatoide possuem uma densidade 
mineral óssea mais baixa e apresentam 
maior risco de fraturas163,164. A artrite 
reumatoide é a única causa secundária 
de osteoporose no algoritmo do 
FRAX® considerada como indicador 
de fratura independentemente da 
densidade óssea165. O grau de perda 
óssea observado na artrite reumatoide 
está correlacionado à gravidade da 
atividade da doença166. Acredita-se que 
as citocinas pró-inflamatórias liberadas 
na circulação a partir de uma sinóvia 
inflamada causem a perda óssea.

MENOPAUSA PRECOCE

A menopausa prematura (antes dos 
40 anos de idade) e a menopausa 
precoce (entre os 40 e 45 anos de 
idade) se associam à osteoporose e 
a diversas outras preocupações de 
saúde167. Quanto mais cedo ocorrer a 
menopausa, menor a densidade óssea 
mais adiante na vida168. Mulheres 
submetidas a ooforectomia (retirada 
cirúrgica dos ovários) antes dos 45 
anos de idade apresentam risco 
aumentado de desenvolvimento de 
osteoporose. A perda de estrogênio 
provoca um aumento da reabsorção 
óssea e rápida perda óssea (cerca de 
2% a 3% por ano) que continua por 
cerca de 5 a 8 anos após o final da 
menstruação. A partir daí, a velocidade 
da perda óssea diminui para cerca 
de 1% por ano. Mulheres que 
apresentam menopausa prematura ou 
precoce devem pensar em fazer um 
exame de densidade óssea até 10 anos 
após a menopausa168.

Tratamentos 
médicos que afetam 
a saúde óssea
Alguns medicamentos podem 
possuir efeitos colaterais que 
enfraquecem diretamente os ossos 
ou aumentam o risco de fraturas 
devido a quedas ou trauma. 
Pacientes que tomem quaisquer 
dos medicamentos a seguir 
devem consultar o médico sobre 
o aumento do risco para a saúde 
óssea:

 § glicocorticoides

 § certos imunossupressores 
(inibidores de fosfatase 
calmodulina/calcineurina)

 § tratamento de hormônio 
da tireoide (L-Tiroxina) em 
dosagem excessiva

 § certos hormônios 
esteroides (acetato de 
medroxiprogesterona, agonistas 
do hormônio liberador de 
hormônio luteinizante)

 § inibidores de aromatase

 § certos antipsicóticos

 § certos anticonvulsivantes

 § certos medicamentos 
antiepiléticos

 § lítio

 § antiácidos

 § inibidores da bomba de prótons
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A menopausa é um ponto crucial 
na vida de uma mulher para discutir 
a saúde óssea com o seu provedor 
de cuidados primários. Embora a 
maioria das fraturas causadas pela 
osteoporose ocorra em mulheres pós-
menopáusicas170-172, há uma lacuna 
significativa de consciencialização 
nesse grupo. Um levantamento da IOF 
conduzido em 11 países demonstrou 
negação do risco pessoal pelas 
mulheres pós-menopáusicas, falta de 
diálogo sobre a osteoporose com o 
médico e acesso restrito a diagnóstico 
e tratamento antes da primeira 
fratura, levando a doença a ser 
subdiagnosticada e subtratada173.

Considerando esses desafios, as 
profundas alterações metabólicas e a 
aceleração esperada na perda óssea 
relacionada à idade com a transição da 
menopausa descritas anteriormente, 
é essencial que se tomem medidas 
preventivas na menopausa para 
otimizar a saúde óssea. Isso inclui 
recomendações específicas de 
suplementação de cálcio e vitamina D,  
outros suplementos, exercícios, a 
necessidade de medições de densidade 
óssea, avaliação de risco de fraturas 
e possivelmente a necessidade 
de intervenção farmacológica e 
acompanhamento.

Uma boa alimentação e um estilo 
de vida ativo são essenciais para 
a otimização da saúde em geral e 
da saúde musculoesquelética em 
particular. Esses são os fundamentos 
básicos das estratégias de prevenção 
da osteoporose em ambos os sexos e 
durante toda a vida, mas se tornam 
particularmente relevantes com o 
aumento das necessidades de certos 
nutrientes após a menopausa. A 
mensagem da campanha do Dia 
Mundial da Osteoporose 2011 Abrace 
um estilo de vida benéfico para 
os ossos (Embrace a bone healthy 
lifestyle) ressaltou os benefícios 
derivados de uma alimentação 
saudável, suplementação adequada 
com vitamina D e participação 
em atividades físicas para garantir 
músculos e ossos mais fortes174.

FERRAMENTAS PARA A 
AVALIAÇÃO DO RISCO DE 
FRATURAS

FRAX® – Ferramenta de cálculo 
de risco de fraturas da OMS

O risco de um indivíduo de desenvolver 
uma doença crônica, seja doença 
cardiovascular ou vascular cerebral 
ou câncer depende de fatores de 
risco específicos para cada doença, 

incluindo estilo de vida e indicadores 
clínicos, além do histórico familiar. 
A osteoporose e as fraturas por 
fragilidade não são uma exceção. A 
avaliação de risco da osteoporose 
baseia-se na alimentação, outras 
variáveis de estilo de vida, doença, 
medicamentos e histórico familiar. Tais 
indicadores foram cuidadosamente 
descritos na literatura e analisados 
neste relatório. Na última década, 
ferramentas para avaliar o risco de 
fraturas passaram a estar disponíveis.

FRAX® – como ajuda a avaliar 
o risco em 10 anos e como 
interpretar os resultados175

O FRAX® é um algoritmo de 
computador apresentado em 2008 
(www.shef.ac.uk/FRAX) que calcula 
a probabilidade em 10 anos de uma 
fratura de grande porte (fratura de 
quadril, coluna clínica, úmero ou pulso) 
e separadamente a probabilidade 
de fratura de quadril em 10 anos176. 
Essa ferramenta fácil de usar foi 
desenvolvida para permitir que os 
profissionais de saúde avaliem o 
risco de fraturas individualmente, 
selecionem terapias farmacológicas 
para os indivíduos de alto risco e assim 
evitem fraturas futuras.

TOME UMA ATITUDE PARA GARANTIR UM 
FUTURO SEM FRATURAS

Perguntas que as pacientes 
devem fazer ao médico na 
consulta geral 

 § Que mudanças de estilo de vida posso implementar na 
menopausa para otimizar a saúde óssea?

 § Quais são as recomendações de cálcio, vitamina D e 
exercícios?

 § A minha mãe teve uma fratura de quadril/ficou 
corcunda. Qual é o meu risco de fraturas?

 § Devo fazer um exame de densidade óssea? Com que 
frequência ele deve ser repetido?
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A probabilidade de fraturas é calculada 
levando em consideração tanto o risco 
de fraturas quanto o risco de morte. O 
algoritmo foi desenvolvido utilizando 
informações derivadas de dados 
primários de nove estudos de coortes 
populacionais do mundo inteiro, 
incluindo centros na América do 
Norte, Europa, Ásia e Austrália e então 
validado por 11 estudos de coortes 
independentes com uma distribuição 
geográfica similar incluindo mais de 1 
milhão de indivíduos177. 

O risco de fraturas é calculado a partir 
da idade, índice de massa corporal 
e fatores de risco dicotomizados, 
incluindo fratura por fragilidade 
anterior, histórico dos pais de fratura 
de quadril, tabagismo atual, consumo 
de álcool, uso de glicocorticoides orais 
a longo prazo em algum momento, 
artrite reumatoide e outras causas 
de osteoporose secundária. As 

causas secundárias de osteoporose 
são diabetes tipo I (dependente de 
insulina), osteogênese imperfeita 
em adultos, hipertireoidismo antigo 
não tratado, hipogonadismo ou 
menopausa prematura (antes dos 
45 anos), desnutrição crônica ou 
síndrome de má absorção e doença 
hepática crônica177. Os fatores de 
risco incluídos no FRAX® foram 
escolhidos para considerar apenas 
contribuidores reconhecidos, validados 
e independentes para o risco de 
fraturas e ao mesmo tempo limitar 
o seu número e complexidade178. A 
densidade mineral óssea do colo do 
fêmur pode ser opcionalmente inserida 
para aperfeiçoar a previsão de risco 
de fraturas. O uso de fatores de risco 
clínico juntamente com a densidade 
mineral óssea e a idade melhora a 
sensibilidade da previsão de fraturas 
sem efeitos adversos de especificidade.

Desde o seu lançamento em 2008, 
o FRAX® criou uma mudança de 
paradigma nos modelos de caminhos 
de tratamento e tornou-se o 
fundamento para o desenvolvimento 
de diretrizes para a osteoporose em 
organizações e também em nível 
nacional177,179-181. Além da facilidade de 
uso e da ampla disponibilidade on-line 
e em smartphones, o FRAX® adicionou 
características benéficas únicas em 
comparação a outras ferramentas 
de cálculo de risco, incluindo o fato 
de que leva em consideração taxas 
de longevidade específicas para a 
população de cada país, além de taxas 
de incidência de fratura de quadril, 
fornecendo assim estimativas de risco 
com relevância direta para o indivíduo 
e permitindo o desenvolvimento 
de diretrizes específicas para o país 
baseadas em limiares de intervenção 
específicos180,182-186.

Hoje em dia, há ferramentas de cálculo 
FRAX® disponíveis para 51 países, 
que podem ser acessadas on-line em 
http://www.shef.ac.uk/FRAX/. Outros 
modelos para países sem FRAX® 
serão desenvolvidos quando houver 
disponibilidade de dados suficientes. 
Na ausência de um modelo FRAX® para 
determinado país, deve-se escolher 
um país substituto, preferivelmente 
com base na probabilidade de que 
seja representativo do país em questão 
e que mais se aproxime do risco de 
fratura do país em questão.

Como com todas as ferramentas 
de avaliação de risco, o FRAX® 
complementa o julgamento clínico 
quando o médico decide tomar uma 
decisão de tratamento. Os médicos 
clínicos devem ter consciência de 
diversas limitações. A avaliação do 
FRAX® não computa as respostas a 

FIGURA 5 Ferramenta de cálculo on-line FRAX® e resultados177.

No mundo inteiro, aos 50 anos de idade, uma em cada três mulheres 

sofrerá uma fratura no resto da vida e, para as mulheres acima de 

45 anos de idade, a osteoporose é responsável por mais dias de 

hospitalização que muitas outras doenças, incluindo diabetes, infarto 

do miocárdio (ataque cardíaco) e câncer de mama169.
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doses de diversos fatores de risco (tais 
como tabagismo, dose de esteroides, 
presença de diversas fraturas) e não leva 
em consideração alguns fatores de risco 
importantes (tais como risco de quedas, 
marcadores de remodelação óssea e 
medições de minerais ósseos em outros 
locais). Reconhecendo essas limitações, 
o FRAX® proporciona a médicos e 
pacientes uma excelente base sobre a 
qual avaliar e discutir o risco de fraturas 
futuras de um indivíduo.

OUTRAS FERRAMENTAS 
DE CÁLCULO DO RISCO DE 
FRATURAS

Há outras ferramentas de cálculo 
do risco de fraturas, tais como a 
QFracture®187 e a ferramenta de cálculo 
de risco de fratura Garvan188, mas elas 
diferem do FRAX® por calcularem taxas 
de incidência em vez de probabilidades 
absolutas. No FRAX®, a probabilidade 
de fraturas é calculada levando em 
consideração tanto o risco de fraturas 
quanto o risco de morte. Isso é 
importante, porque alguns dos fatores 
de risco afetam o risco de morte e 
também o risco de fratura. Exemplos 
disso incluem o aumento da idade, 
sexo, baixo índice de massa corporal 
(IMC), baixa densidade mineral óssea, 
uso de glicocorticoides e tabagismo. 
Assim, o FRAX® combina fatores de 
risco clínico, densidade mineral óssea 
e a mortalidade específica de cada 
país com dados sobre fraturas para 
calcular a probabilidade de fraturas 
em 10 anos em pacientes individuais e 
fornece uma plataforma para auxiliar 
os médicos clínicos e agências de 
saúde pública na tomada de decisões 
de tratamento racionais baseadas 
em limiares de tratamento. No 
entanto, o FRAX® não define limiares 
de intervenção, que dependem de 
considerações específicas de cada país 
e variam de um país para outro.

LIMIARES DE INTERVENÇÃO DE 
ORGANIZAÇÕES NACIONAIS

Há uma concordância universal de 
que os pacientes que sofrem fraturas 
por fragilidade devem ser submetidos 
a uma avaliação do risco de fraturas 
futuras26,140,143,144,180,182,189-207. A maioria 
das diretrizes clínicas e critérios 
de reembolso para medicamentos 
específicos contra a osteoporose 
apoiam o tratamento da maioria 
desses pacientes fraturados. No 

entanto, a objetivação do tratamento 
é de particular importância para 
outros pacientes, incluindo mulheres 
pós-menopáusicas mais jovens, 
utilizando o FRAX®.

Limiares de intervenção específicos 
para cada país baseados no FRAX® 
são geralmente desenvolvidos 
objetivando pacientes que não sofrem 
de osteoporose grave nem fraturas por 
fragilidade e baseiam-se em um dos 
três paradigmas:

 § Um limiar fixo que independe 
da idade, tal como definido 
pela Fundação Nacional de 
Osteoporose dos EUA182 e pela 
Osteoporose Canadá180.

 § Um limiar dependente da idade, 
tal como definido pelo Grupo 
Nacional de Diretrizes para a 
Osteoporose (NOGG) no Reino 
Unido184 e pela Associação Suíça 
contra a Osteoporose na Suíça208. 
Os franceses também utilizam 
um limiar dependente da idade 
baseado no FRAX, mas apenas em 
indivíduos com T-score > -3,0 na 
coluna, quadril ou antebraço209.

 § Um modelo híbrido, como o 
desenvolvido para o Líbano, 
que utiliza um limiar fixo até os 
70 anos de idade e um limiar 
crescente dependente da idade 
baseado no modelo do NOGG 
após os 70186.

Ilustrações de como a avaliação 
de risco de fraturas é utilizada em 
diversas diretrizes nacionais são 
apresentadas a seguir.

Estados Unidos: Manual do Médico 
Clínico 2013 da Fundação Nacional 
de Osteoporose

As recomendações de tratamento da 
Fundação Nacional de Osteoporose 
incluem182:

 § Consideração do início do 
tratamento farmacológico em 
pacientes com fraturas de quadril ou 
vértebra (clínica ou assintomática).

 § Consideração do início de terapia 
em pacientes com T-score < -2,5 
no colo do fêmur, quadril total 
ou coluna lombar segundo a 
absorciometria por dupla emissão 
de raios X (densitometria óssea), 
após avaliação adequada.

 § Consideração do início do 
tratamento em mulheres pós-
menopáusicas e homens de 50 
anos ou mais com baixa massa 
óssea (T-score entre -1,0 e -2,5, 
osteopenia) no colo do fêmur, 
quadril total ou coluna lombar 
segundo a densitometria óssea 
e uma probabilidade de fratura 
de quadril em 10 anos > 3% ou 
probabilidade de fratura de grande 
porte relacionada à osteoporose 
em 10 anos > 20% com base 
no modelo de risco absoluto de 
fraturas da OMS adaptado para 
os EUA (FRAX®; www.NOF.org e 
www.shef.ac.uk/FRAX).

Canadá: Diretrizes para Prática 
Clínica para o Diagnóstico e 
Tratamento da Osteoporose 2010

As diretrizes de 2010 do Conselho 
Consultivo Científico da Osteoporose 

UMA DENSITOMETRIA ÓSSEA É RÁPIDA, NÃO INVASIVA E INDOLOROSA.
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Canadá ressaltam que o tratamento 
da osteoporose deve guiar-se por 
uma avaliação do risco absoluto 
de fraturas do paciente com base 
em uma ferramenta de previsão de 
fraturas validada180. As recomendações 
específicas incluem:

 § Terapia farmacológica deve 
ser oferecida a pacientes com 
risco absoluto elevado (> 20% 
de probabilidade de fratura 
osteoporótica de grande porte em 
10 anos).

 § Indivíduos acima dos 50 anos de 
idade que tiveram uma fratura por 
fragilidade no quadril ou vértebra 
e aqueles que tiveram mais 
de uma fratura por fragilidade 
apresentam risco elevado 
de fraturas futuras e terapia 
farmacológica deve ser oferecida a 
tais indivíduos.

 § Para aqueles com risco moderado 
de fratura, a preferência do 
paciente e fatores adicionais de 
risco devem ser utilizados para 
guiar a terapia farmacológica.

Reino Unido: Grupo Nacional de 
Diretrizes para a Osteoporose 
(NOGG)

As recomendações de tratamento das 
diretrizes do NOGG são resumidas da 
seguinte forma184:

 § O tratamento de mulheres pós-
menopáusicas com uma fratura 
por fragilidade anterior deve ser 
considerado sem necessidade 
de avaliação de risco adicional, 
embora a medição da densidade 
mineral óssea possa às vezes ser 
adequada, particularmente em 
mulheres pós-menopáusicas mais 
jovens.

 § Avaliação utilizando a ferramenta 
FRAX® deve ser realizada em.
 - Homens de 50 anos de idade 
ou mais (com ou sem fratura), 
mas com um fator de risco da 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) ou IMC < 19 kg/m².

 - Todas as mulheres pós-
menopáusicas sem fraturas, 
mas com um fator de risco da 
Organização Mundial de Saúde 
ou IMC < 19 kg/m².

Após a avaliação do risco de fraturas 
obtida apenas pela colocação dos 
fatores de risco no FRAX®, o paciente 
pode ser classificado como de baixo, 
médio ou alto risco.

 § BAIXO RISCO Reconfirmação e 
reavaliação em 5 anos ou menos, 
dependendo do contexto clínico.

 § MÉDIO RISCO Medição da 
densidade mineral óssea e novo 
cálculo do risco de fraturas para 
determinar se o risco do indivíduo 
está acima ou abaixo do limiar de 
intervenção.

 § ALTO RISCO O tratamento pode 
ser considerado sem necessidade 
de medição da densidade mineral 
óssea, embora essa medição 
possa às vezes ser adequada, 
particularmente em mulheres pós-
menopáusicas mais jovens.

O limiar de intervenção depende da 
idade e é determinado como um risco 
equivalente àquele de uma mulher 
com idade equivalente e histórico de 
fratura anterior, conforme calculado 
pelo FRAX® e, portanto, aumenta com 
a idade. Como o risco de fraturas sobe 
marcadamente com o envelhecimento, 
a proporção de mulheres do Reino 
Unido potencialmente elegíveis para o 
tratamento sobe de 20% a 40% com 
a idade.

INDICAÇÕES DE EXAME DE 
DENSIDADE MINERAL ÓSSEA

Há numerosas diretrizes 
nacionais180,182,184, regionais e locais 
que descrevem as indicações para 
exames de densidade mineral óssea, 
muitas com sobreposição de algumas 
indicações (mas não de todas) e 
são reunidas nas recomendações 
fornecidas pela Sociedade 
Internacional de Densitometria 
Clínica (ver http://www.iscd.org/). As 
indicações principais para o exame 
de densidade mineral óssea entre 
mulheres pós-menopáusicas são:

 § Fratura por fragilidade anterior.

 § Histórico familiar de osteoporose 
e/ou fraturas por fragilidade.

 § Uso de certos medicamentos, 
particularmente:
− glicocorticoides;
− inibidores de aromatase

 § Síndromes de má absorção, 
principalmente:
− doença de Crohn;
− doença celíaca

 § Artrite reumatoide.

 § Menopausa precoce, sendo:
− prematura (abaixo de 40 anos);
− precoce (de 40 a 45 anos)

FIGURA 6 Algoritmo das diretrizes do Grupo Nacional de Diretrizes 
para a Osteoporose do Reino Unido210.
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TRATAMENTO 
FARMACOLÓGICO DA 
OSTEOPOROSE

O fundamento das estratégias 
preventivas para todos os pacientes 
independentemente do risco inclui 
intervenções no estilo de vida: exercício 
com sustentação de peso, equilíbrio 
e fortalecimento, interrupção do 
tabagismo e otimização da ingestão 
total de cálcio e vitamina D. Para 
paciente em risco de quedas, deve-
se fornecer aconselhamento sobre 
a prevenção de quedas. Terapias 
farmacológicas também são necessárias 
em pacientes com alto risco de fraturas, 
conforme definido pelas diretrizes da 
Fundação Nacional de Osteoporose 
dos EUA (NOF)182, do Grupo Nacional 
de Diretrizes para a Osteoporose 
(NOGG)184 e da Osteoporose Canadá180 
ou de outra organização nacional 
adequada. Embora importantes ensaios 
pivô sobre terapias farmacológicas 
estabelecidas tenham randomizado 
pacientes com baixa densidade óssea 
e/ou fraturas por fragilidade, nenhum 
deles randomizou os indivíduos com 
base em uma avaliação real de risco 
de fraturas. No entanto, em alguns 
ensaios, análises post-hoc revelaram 
que um FRAX® elevado, foi capaz de 
identificar os indivíduos que teriam se 
beneficiado mais com a intervenção 
farmacológica211-214.

Diversas análises recentes detalharam 
a eficácia antifratura dos tratamentos 
aprovados para mulheres pós-

menopáusicas com osteoporose 
quando administrados com cálcio e 
vitamina D (ver tabela 4)215-220.

Detalhes sobre as terapias licenciadas 
para o tratamento da osteoporose 
no mundo inteiro são apresentados a 
seguir (em ordem alfabética):

Bisfosfonatos Representam a 
modalidade terapêutica fundamental 
para a osteoporose. Análogos 
do pirofosfato natural, podem 
ser administrados por via oral em 
dosagens semanais ou mensais 
(alendronato, risedronato e 
ibandronato), por via intravenosa a 
cada três meses (ibandronato) ou uma 
vez por ano (zoledronato)179,218,221,222. 
A ação antirreabsortiva dos 
bisfosfonatos persiste após a 
descontinuação da terapia. Possíveis 
preocupações a respeito do uso 
de bisfosfonatos a longo prazo se 
derivam de associações com eventos 
adversos raros, mas graves, incluindo 
fraturas subtrocanterianas atípicas 
e osteonecrose da mandíbula. Isso 
levou à reconsideração da duração 
ideal do tratamento e da importância 
das pausas no tratamento218,221. Esses 
agentes estão amplamente disponíveis, 
são econômicos e, tendo em vista 
sua eficácia estabelecida e perfil de 
toxicidade limitado, são considerados a 
opção terapêutica de primeira linha em 
muitos pacientes179, 215, 216, 219, 222.

Denosumab Composto 
antirreabsortivo muito potente, 

anticorpo monoclonal humanizado 
contra RANKL, membro da 
superfamília de compostos de 
fator de necrose tumoral, agentes 
essenciais para a reabsorção óssea. 
O denosumab é administrado por via 
subcutânea duas vezes por ano e, em 
contraste com os bisfosfonatos, seu 
efeito antirreabsortivo desaparece 
com a descontinuação, o que pode 
ser uma vantagem ou desvantagem, 
dependendo se analisado do ponto de 
vista da redução dos efeitos colaterais 
ou da eficácia persistente. Tanto 
osteonecrose da mandíbula quanto 
fratura subtrocanteriana atípica foram 
agora descritas em pacientes tratados 
com denosumab, mas de maneira 
similar aos bisfosfonatos, a ocorrência 
de tais eventos é mais comum quando 
utilizado em pacientes que sofrem 
de câncer em vez de osteoporose. A 
eficácia do denosumab é significativa 
na proteção contra fraturas vertebrais, 
não vertebrais e de quadril e compara-
se de maneira muito favorável com 
outros medicamentos antirreabsortivos.  
Devido ao lançamento relativamente 
recente, a segurança a longo prazo do 
denosumab com base na experiência 
após a comercialização ainda precisa 
ser estabelecida.

Terapia de reposição hormonal 
Nos ensaios da Iniciativa de Saúde 
da Mulher (WHI), mostrou-se que 
a terapia de reposição hormonal 
(TRH) reduz fraturas de quadril e 
não vertebrais em mulheres pós-
menopáusicas mais idosas, com 

TABELA 4 Eficácia antifratura dos tratamentos mais frequentemente utilizados na osteoporose 
pós-menopáusica quando administrados com cálcio e vitamina D, conforme derivado de ensaios 
controlados215.

Efeito no risco de fratura vertebral Efeito no risco de fratura não vertebral

osteoporose osteoporose establecidaa osteoporose osteoporose establecidaa

Alendronato + + SD + (incluindo quadril)

Risedronato + + SD + (incluindo quadril)

Ibandronato SD + SD +b

Ácido zoledrônico + + SD +c

Raloxifeno + + + + (incluindo quadril)

Raloxifene + + SD n/a

Teriparatida e 
paratormônio PTH

SD + SD +d

Ranelato de estrôncio + + + (incluindo quadrilb) + (incluindo quadrilb)

Denosumab + +c + (incluindo quadril) +C

SE sem dados disponíveis   + medicamento eficaz   a mulheres con fratura vertebral prévia   b em subgrupos de pacientes unicamente 
(análise posterior)   c grupo mixto de pacientes com ou sem prevalência de fraturas vertebrais   d apresentado apenas para teriparatida
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idade média de 65 anos223,224. Isso, no 
entanto, ocorreu a custas de um risco 
aumentado de diversos resultados 
adversos. Tais resultados incluem 
doença cardiovascular, distúrbio 
vascular cerebral e câncer de mama 
no ensaio com estrogênio (Premarin®) 
combinado com progesterona 
(acetato de medroxiprogesterona) 
e, principalmente, doença vascular 
cerebral no ensaio com estrogênio 
(Premarin®) isolado em mulheres 
submetidas a histerectomia223,224. 
Assim, não é uma opção de 
tratamento ideal para mulheres 
pós-menopáusicas mais idosas. No 
entanto, o uso de terapia de reposição 
hormonal a curto prazo continua 
sendo uma opção em mulheres mais 
jovens com sintomas de menopausa e 
sem contraindicações para o uso. Dois 
ensaios, ELITE (Link) e KRONOS225,226, 
ajudarão no entendimento sobre a 
segurança e eficácia da terapia de 
reposição hormonal em mulheres pós-
menopáusicas mais jovens.

Raloxifeno Um modulador seletivo 
do receptor estrogênico (SERM) 
específico para tecido utilizado para 
a prevenção e o tratamento da 
osteoporose. O raloxifeno reduz o risco 
de fraturas vertebrais, mas não de 
fraturas de quadril, e tem a vantagem 
adicional de reduzir o risco de câncer 
de mama, sem efeito adverso no 
endométrio. Não parece afetar o risco 
de doenças cardiovasculares, mas 
aumenta o risco de tromboembolismo 
venoso de maneira similar à terapia de 
reposição hormonal. Proporciona uma 
boa opção terapêutica em mulheres 

bastante após a menopausa com 
alto risco de fraturas vertebrais, mas 
não de quadril, e com preocupações 
relacionadas ao risco de câncer de 
mama.

Ranelato de estrôncio Um 
medicamento ativo por via oral, o 
ranelato de estrôncio é mais eficaz na 
redução do risco de fraturas vertebrais 
e, em menor grau, fraturas não 
vertebrais. Foi aprovado na Europa pela 
Agência Europeia de Medicamentos 
(EMA) para o tratamento da 
osteoporose, mas não está disponível 
nos EUA. Os estudos de vigilância 
após a comercialização revelaram a 
possibilidade de graves reações de 
pele. Assim, deve ser descontinuado 
de maneira permanente se houver 
alguma reação de pele. Orientações 
recentes da Agência Europeia de 
Medicamentos, resultantes de dados 
de ensaio e vigilância, aconselham 
que o ranelato de estrôncio não 
seja utilizado em pacientes com 
risco cardiovascular elevado nem 
quando haja risco alto de doença 
tromboembólica. Não foi demonstrado 
que outros compostos de estrôncio, 
frequentemente comercializados pela 
internet, sejam eficazes e eles não 
devem ser utilizados no tratamento da 
osteoporose.

Teriparatida A administração 
subcutânea de paratormônio resulta 
em ação anabólica (formação óssea) 
em diversas partes do esqueleto. 
Embora o uso sequencial com um 
agente antirreabsortivo subsequente 
seja essencial para evitar a significativa 

perda óssea observada após a sua 
descontinuação, a administração 
concomitante com bisfosfonatos 
não proporciona nenhum benefício 
adicional. A ocorrência de 
osteosarcoma em ratos, quando 
utilizada em doses muitas vezes mais 
altas que as doses administradas em 
seres humanos, levou as agências 
regulatórias a limitar o seu uso a 
dois anos, mas a vigilância após a 
comercialização não revelou nenhuma 
preocupação em seres humanos. Foi 
demonstrado que a teriparatida reduz 
o risco de fraturas vertebrais e não 
vertebrais, mas não de fraturas de 
quadril, e o seu uso é indicado em 
indivíduos com osteoporose grave e/ou 
diversas fraturas vertebrais215,217.

O perfil geral de segurança das 
terapias acima é favorável. As 
implicações em termos de custo 
variam, com os bisfosfonatos genéricos 
sendo os mais econômicos, seguidos 
pelos SERM, bisfosfonatos com marca 
e então o denosumab e a teriparatida, 
com algumas variações dependendo 
do país específico. A seleção final 
de um tratamento farmacológico 
específico deve levar em consideração 
o perfil de risco individual do paciente, 
incluindo o risco de um tipo específico 
de fratura (coluna versus quadril), 
quadros comórbidos, polifarmácia e 
a preferência do paciente. Por fim, 
considerações de custo e relação 
custo-benefício, planos de saúde 
e políticas nacionais de saúde sem 
dúvida também afetarão a escolha de 
opções terapêuticas.

PACIENTES COM ALTO RISCO DE FRATURA DEVEM PERGUNTAR AO SEU MÉDICO SOBRE OPÇÕES DE TRATAMENTO, INCLUÍNDO MUDANÇAS NO ESTILO DE VIDA.
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Como com todos os medicamentos, os tratamentos para a osteoporose só funcionam se forem tomados corretamente. 
Conforme relatado em outras doenças crônicas227-231, até metade dos indivíduos com osteoporose abandonam o tratamento 
depois de apenas um ano232. Os motivos fundamentais pelos quais os indivíduos devem seguir o tratamento são:

 § Maiores aumentos da densidade mineral óssea serão atingidos233.

 § A quantidade de osso perdido pelo processo de reabsorção será reduzida234.

 § A redução do risco de fraturas será maior235.

IMPORTÂNCIA DE SEGUIR O TRATAMENTO

Oito dicas para dar aos pacientes 
para ajudá-los a continuar seguindo o 
tratamento

1. Pense em formas de tomar o medicamento a fim de minimizar 
o impacto na sua rotina (por exemplo, logo ao acordar, antes 
do café da manhã).

2. Se você toma comprimidos de maneira regular para a 
osteoporose, tente tomar o tratamento no mesmo horário 
todos os dias, semanas ou meses.

3. Use um diário para se lembrar de tomar o medicamento e 
buscar a receita, ou coloque um lembrete em um lugar que 
você veja com frequência.

4. Anote as ações específicas que você precisa lembrar ao tomar 
o tratamento e deixe a anotação em um lugar onde você se 
lembre.

5. Prepare-se e faça planos para alterações de rotina que tornarão 
mais difícil tomar o seu medicamento, tais como férias ou 
eventos especiais.

6. Peça à sua família e amigos para incentivá-lo a continuar com 
o tratamento. Conte-lhes sobre o medicamento e explique 
porque é importante continuar a tomá-lo.

7. Converse com o seu profissional de saúde sobre as dificuldades 
que estiver enfrentando. Ele será capaz de dar conselhos sobre 
como gerenciar o seu medicamento de osteoporose e talvez 
possa sugerir outras opções de tratamento.

8. Entre em contato com a sociedade local de pacientes. Eles 
podem oferecer apoio e apresentar-lhe outras pessoas que 
estão em situação similar. Você também pode se comunicar 
com pessoas que têm osteoporose pelo site da rede social 
OsteoLink www.osteolink.org.
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