SEGUIMENTO
PACIENTES SINTOMÁTICOS DEVEM
SER REAVALIADOS EM CONSULTA
MÉDICA A CADA 3 A 6 MESES.
A atividade da doença pode ser
monitorizada pela medição dos níveis
de fosfatase alcalina no sangue.
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O QUE É?

COMPLICAÇÕES

A doença óssea de Paget, também conhecida por
osteíte deformante, é uma doença da remodelação
óssea, na qual existe um aumento da reabsorção óssea
seguida de aumento da formação óssea, de forma
desordenada.

A doença óssea de Paget pode ter algumas
complicações, entre as quais:

TERAPÊUTICAS
DISPONÍVEIS

• Diminuição da audição (compressão VIII par craniano)

Anti-inflamatórios não esteroides
Para o tratamento da dor

• Fraturas patológicas

Bifosfonatos
Tratamento de 1ª linha – ver tabela 1

• Osteoartrose secundária

Por se tratar uma doença genética, esta é mais
frequente em quem tem familiares de 1º e 2º grau
afetados pela mesma.

• Estenose do canal medular
• Compressão de outros pares cranianos

Cirurgia
Se compressão nervosa ou
deformidade óssea/articular

SINTOMAS
E DIAGNÓSTICO

TRATAMENTO

Calcitonina
Quando existe contra-indicação
para utilização de bifosfonatos

O principal objetivo é controlar a actividade da doença,
atrasar/prevenir a progressão da doença e diminuir as
suas complicações.

A maioria dos doentes não apresenta sintomas.
Quando existem sintomas, os mais frequentes são
dor nos ossos e nas articulações e deformidade do
osso afetado.

BIFOSFONATO

DOSE

TEMPO

Assim, as principais indicações para tratamento são:
• Dor/deformidade óssea e/ou articular

ORAIS

• Complicações ósseas, articulares ou neurológicas

ALENDRONATO

40mg/dia

6 meses

Esta dor pode surgir:

• Preparação para cirurgia ortopédica

RISEDRONATO

30mg/dia

2 meses

• Em repouso

• Paciente jovem

30mg/dia

3 dias consecutivos

60mg

2/2 semanas (x3)

90mg

2/2 semanas (x2)

5mg em 100mL

1 administração,
durante 15 a 30 min

Crânio

• Durante a noite

PAMIDRONATO

• Na utilização de
membro afetado
Envolve mais
frequentemente
a coluna, os ossos
longos e o crânio.
O diagnóstico é
realizado pelo médico,
após exame clínico,
e se necessário, auxílio
de análises laboratoriais
ou outros exames,
como a radiografia
ou a cintigrafia óssea.

24_DOP_AF.indd 4-6

ENDOVENOSOS

Coluna lombar
Pélvis

ÁCIDO
ZOLEDRÓNICO
Fémur
Tabela 1

Tíbia

24/04/2019 15:41

