RECOMENDAÇÕES
Dieta equilibrada com adequado
consumo de cálcio
Evitar má-nutrição,
particularmente os efeitos de
dietas restritas de perda de peso.
Exposição solar frequente (15-20
minutos diários, sem proteção solar)
Atividades com carga
(caminhadas, corrida ou aeróbica)
ou exercício com resistência (com
peso)
Evitar tabaco e álcool
Prevenção de quedas:
remover obstáculos como
tapetes ou fios elétricos, iluminar
adequadamente as divisões,
utilizar calçado adequado, evitar
medicação sedativa e corrigir
perturbações da visão ou audição
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O QUE É?
A osteoporose, que significa osso poroso,
é uma doença que se caracteriza por
uma diminuição da densidade mineral
óssea (DMO) e alterações da qualidade
do tecido ósseo.

QUAL A SUA CAUSA?
O osso é um tecido vivo em constante
mudança. Desde a vida intrauterina
que existe formação de osso, e quando
fica danificado é reabsorvido para dar
formação a novo osso, este processo é
conhecido como remodelação.
Na infância, juventude e início da vida
adulta formamos mais osso do que
reabsorvemos.
Com o avançar da idade a reabsorção
é superior à formação de osso. Por isso,
o osso fica mais poroso e frágil, surgindo
a osteoporose e o risco de fratura de
fragilidade aumenta.

QUEM PODE TER?
Todos podem ter, mas há fatores de risco que tornam
mais frequente a osteoporose:
FATORES RISCO
NÃO MODIFICÁVEIS

DXA ANCA

FATORES RISCO
MODIFICÁVEIS

Normal

Tscore -1 ou superior

Idade

Álcool

Osteopenia

Tscore entre -1 e -2.5

Sexo Feminino

Tabaco

Osteoporose

Tscore -2.5 ou inferior

História familiar osteoporose

Baixo IMC

Osteoporose severa

Fratura prévia

Má-Nutrição

Tscore -2.5 ou inferior
ou pelo menos uma
fratura de fragilidade

Raça

Défice de Vitamina D

Tratamento com corticóides

Desordens Alimentares

Artrite Reumatóide

Exercício insuficiente

Hipogonadismo 1º/2º em homens

Baixa Ingestão de Cálcio
Quedas Frequentes

QUAL O TRATAMENTO?
Há várias opções de tratamento eficazes.
O médico, em conjunto com o doente, deve decidir
qual a melhor opção terapêutica, tendo em conta:

No Mundo, 1 em cada 3 mulheres
e 1 em 5 homens estão em risco de ter
uma fratura osteoporótica.

COMO É DIAGNOSTICADA?
O médico faz uma história clínica
completa, avaliando a existência de
fraturas recentes e fatores de risco.
Pode ser necessário realizar uma
densitometria óssea para avaliar a DMO,
assim como radiografias para verificação
de existência de fraturas assintomáticas.
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COMO INTERPRETAR
DENSITOMETRIA

•

A gravidade da osteoporose

•

A existência de fraturas prévias

•

A existência de outras doenças que possam
interferir com o tratamento.

Estão disponíveis várias formulações (oral ou
endovenosa) e posologias (diária, semanal, mensal,
semestral ou anual).
O cálcio e vitamina D podem ser
prescritos para assegurar a ingestão
adequada. Estes suplementos são
importantes para manter a densidade
óssea e a função muscular em
pacientes com osteoporose. E são
necessários para garantir a máxima
eficácia das outras terapêuticas.
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