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Resumo Executivo

CAPTURA PRECOCE DAS FRATURAS 
Assegurar que aqueles que tenham se fraturado sejam rapidamente identificados e 
encaminhados para tratamento. 

TRATAR BEM AS FRATURAS 
Empregar protocolos mundialmente reconhecidos de Cuidados Pós-Fratura para tratar 
aqueles identificados. 

PREVENÇÃO VITALÍCIA
Encorajar o envelhecimento saudável através de medidas simples de saúde pública. 

AUMENTAR A INTERAÇÃO
Capacitar o público para compreender o problema e tornar-se parte da solução. 

O Resultado Final
As fraturas de fragilidade, como outras doenças crônicas, não vão embora.
Entretanto, ao contrário de outras doenças crônicas, existe uma solução que é testada, comprovada e pronta 
para ser usada. Esta solução reduzirá as fraturas em até 50%, proporcionará economias financeiras, salvará 
vidas.

Uma iniciativa IOF, apoiada pela Amgen e UCB em 
colaboração com a Universidade de Oxford.

As fraturas por fragilidade são os ossos quebrados que debilitam milhões de adultos e podem ser evitadas 
com terapias comprovadas e eficazes. 

O Problema
As fraturas de fragilidade afetam milhões de indivíduos em todo o mundo. Estima-se que 13,5 milhões de 
fraturas por ano ocorram até 2025, com um custo de US$ 400 bilhões para os sistemas globais de saúde. 
Trata-se de um problema que tem sido negligenciado pelos formuladores de políticas por muito tempo e que 
deverá aumentar exponencialmente com o aumento da população idosa. No entanto, existe uma solução.

A Solução
A Parceria Capture the Fracture® - Orientação Para a Formulação de Políticas de Saúde, oferece uma abordagem 
por etapas para a construção de políticas de saúde, que não só é baseada em décadas de pesquisa dedicada e 
rigorosa, mas também tem demonstrado melhorar os resultados para os pacientes, economizar dinheiro e 
salvar vidas. 
Ela é direcionada ao grupo de maior risco, aqueles que já fraturaram, e por isso é chamado de Cuidados Pós-
Fractura. Este documento de orientação demonstra quatro pilares simples de uma resposta política eficaz: 




