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Desafios da osteoporose na saúde suplementar & Aspectos práticos na prevenção
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A osteoporose é caracterizada:

- baixa massa óssea

- alteração/ ruptura da microarquitetura

- fragilidade esquelética

- diminuição da resistência óssea

- aumento do risco de fratura

- Maior Complicação 

Clinical manifestations, diagnosis, and evaluation of osteoporosis in postmenopausal women

updated: Apr 13, 2020

https://www.uptodate.com/contents/search


• As fraturas ocorrem com pouco ou nenhum trauma = ‘fragility fracture’

• Podem afetar o movimento

• Deficiência

• Afetam a interação social

• Afetam a qualidade de vida

• Perda de independência

• Fraturas de quadril: níveis elevados de morbidade e > mortalidade.

Arthritis and osteoporosis in Australia 2008

Osteoporose e fraturas



Fraturas – limitações funcionais e incapacidade

Fraturas envolvendo:

• a coluna vertebral / quadris / pernas ou pés

• afetam a mobilidade

• afetam a capacidade de realizar tarefas pessoais                                 

e domésticas

• As fraturas da coluna vertebral:

• podem interferir com ações como se dobrar, alcançar, levantar 

e puxar ou empurrar, especialmente após várias fraturas.

• DORES
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-Têm mais dor

-São mais estressados 

-Piora na qualidade de vida geral

-Aumento da mortalidade

-Piores funções cognitivas

-Comportamento semelhante nas várias partes do mundo

Pacientes com osteoporose :

Arch Osteoporos. 2009 Dec; 4(1-2): 85–90.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2836755/


Sinais indiretos que levam a pesquisar osteoporose

• avaliar os fatores de risco clínicos para fratura

• exame físico e histórico:

• Perda de altura estimada para detecção de osteoporose acima de 2 cm. 

• Cifose

• Uso crônico de determinadas drogas (para câncer de mama ou de próstata / inibidores 

da bomba de prótons e anti-convulsivantes)

• Fraturas por traumas de baixo impacto (importantes: fraturas de punho)

• História familiar de osteoporose

• Associação com doenças crônicas

• Depressão crônica levando a má nutrição e inatividade

• Período longo acamado(a)



Densitometria

óssea



Acesso ao diagnóstico

avaliação clínica - FRAX



FRAX





Prevenindo e tratando OP e fraturas

•OSTEOPOROSE:
é a principal causa de fraturas em  na pós-menopausa e em idosos

• PREVENÇÃO

• Manter-se fisicamente ativo

• Beber álcool com moderação

• Não fumar

• Uso correto da medicação

• Ingesta rica em cálcio e vitamina D

• Evitar quedas



Tratamento 

medicamentoso e não medicamentoso

(Postmenopausal Osteoporosis. JOJ Case Stud. 2017; 1(4) : 555570)

Medicamentos

- Drogas formadoras 

- Drogas antirreabsortivas

- Drogas duais



COMO EVITAR AS novas FRATURAS???? 



FRATURAS OSTEOPORÓTICAS 

• alta incidência da morbidade, mortalidade e custos substanciais associados aos serviços de 
saúde e sociais

• permanecem pouco reconhecidas e tratadas
• existem avanços = previsão precisa do risco de fratura
• disponibilidade de várias intervenções terapêuticas com boa relação custo-benefício para 

as fraturas.

https://twitter.com/iofbonehealth/status/1006916603156414465/photo/1


Novo relatório publicado pela US National Osteoporosis Foundation: 

• fardo dessas fraturas: 
• + 2 milhões de americanos = 2,3 milhões de fraturas osteoporóticas em 2015
• hospitalização por essas fraturas:  > que hospitalização por câncer de mama + doenças 

cardíacas + AVC 
• SÓ 9% com fratura foram submetidos a testes de densidade mineral óssea nos 6 meses após 

a fratura
• nos primeiros 2-3 anos após a fratura: 307.000 indivíduos tiveram uma segunda fratura

• custos adicionais de mais de US $ 6,3 bilhões . 



Novo relatório publicado pela US National Osteoporosis Foundation: 

• fardo dessas fraturas: 

• a intervenção farmacológica reduziria 20% dessas fraturas secundárias
• economia potencial de mais de US $ 1 bilhão se as medidas preventivas fossem 

totalmente implementadas. 



Novo relatório publicado pela US National Osteoporosis Foundation: 

• Nos EUA:

• início da medicação para OP :  de 9,8% em 2004 para 3,3% em 2015 
• quem recebeu medicação: taxa de fraturas não vertebrais = significativamente 

< do que na população não tratada



Novo relatório publicado pela US National Osteoporosis Foundation: 

• necessidade de melhor educação dos profissionais de 
saúde

• comunicação mais clara dos benefícios e riscos do tratamento 
para os pacientes



FLS



MANUAL BRASILEIRO
DE OSTEOPOROSE



MANUAL BRASILEIRO DE OSTEOPOROSE

Apoio das principais organizações em saúde que atuam com 
osteoporose.

Destinada a profissionais de saúde que atuam nos sistemas de saúde 
público e privado.

Escrito por profissionais e pesquisadores experientes, especialmente para o nosso país.

Linguagem prática para ser aplicado no dia-a-dia da atenção à saúde.

Única publicação no gênero no Brasil.
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Especialidades
Especialistas

Clinica Medica

Endocrinologia

Epidemiologia

Fisiatria

Geriatria

Ginecologia

Ortopedia

Radiologia

Reumatologia

Fisioterapeuta

Nutricionista



CAPÍTULOS
Conceito de Osteoporose e impacto na saúde pública

Fatores de risco para osteoporose e risco iminente de fratura.

Fisiopatologia da osteoporose

Como usar o FRAX (Fracture Risk Assessment Tool).

Diagnóstico da osteoporose

Quadro clínico da osteoporose.

Exames laboratoriais.

Densitometria óssea: indicações, interpretação e artefatos.

Radiologia na investigação de fratura.

Tratamento não-farmacológico

Cálcio e outros minerais

Vitamina D e K

Exercícios físicos e reabilitação pós-fratura

Prevenção de quedas

Adesão do paciente

Tratamento farmacológico

Terapia hormonal e SERMs

Bisfosfonatos orais e endovenosos.

Denosumabe

Teriparatida

Falha de tratamento

Abordagem nas fraturas de fragilidade.

Condições mínimas para estruturação do FLS (Fracture Liaison Service).



APOIO



ORGANIZAÇÃO: APOIO:



coalizao_osteoporose@abqv.org.br

ENTRE EM 
CONTATO PELO 
E-MAIL:

Faça o download 
da publicação 
pelo QRCode



OBRIGADA!!!!!


