O QUE É?

TRATAMENTO
COM DENOSUMAB

A osteoporose é uma doença
caracterizada pela perda de massa
óssea e fragilidade do osso, levando
ao aumento do risco de fraturas.

É geralmente reservado para pessoas que não
toleram bifosfonatos; para aquelas pessoas em que o
bifosfonato não foi eficaz; ou ainda para doentes com
insuficiência renal.

Os ossos podem tornar-se tão frágeis
que uma queda da própria altura ou
até atividades leves, como curvar-se
ou tossir podem causar uma fratura.

A administração consiste numa injeção subcutânea
(logo abaixo da pele) a cada 6 meses.
•

Embora o denosumab seja geralmente bem
tolerado, os efeitos adversos podem incluir
infeções, dores musculares, prisão de ventre e
reação no local picada.

•

O risco de osteonecrose da mandíbula (destruição
do osso do maxilar) é raro. Devem manter-se boas
práticas de higiene oral durante o tratamento e
caso seja necessário fazer uma extração dentária
ou colocação de implante dentário, isto deve ser
feito antes de se iniciar o tratamento.

O principal objetivo do tratamento
é evitar a progressão da doença e
prevenir fraturas.
Após o diagnóstico, o seu médico irá
propor o tratamento que considera
mais adequado ao seu caso. Antes
da administração dos medicamentos,
o seu médico irá solicitar análises
sanguíneas para analisar o
funcionamento dos seus rins (níveis
de creatinina) e os seus níveis de
cálcio e vitamina D no sangue.

Outros medicamentos, como sejam os estrogénios,
análogos dos estrogénios e calcitonina não são
atualmente recomendados para o tratamento da
osteoporose.

Deve ser feita uma suplementação
adequada com cálcio e vitamina D,
de acordo com as suas necessidades,
caso não esteja a ingerir o suficiente
na sua dieta.
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TRATAMENTO
ANTIOSTEOPORÓTICO
O que precisa saber

Nota: somente o seu médico poderá dizer qual o medicamento,
dosagem e duração do tratamento que é mais indicado para o
seu caso específico. As informações contidas neste folheto não
pretendem substituir as orientações de um especialista ou servir
como recomendação para qualquer tipo de tratamento. Nunca se
automedique ou interrompa o uso de um medicamento sem antes
consultar um médico. Em caso de efeitos secundários, siga sempre as
instruções da bula e, se os sintomas persistirem, procure orientação
médica ou farmacêutica.

www.spreumatologia.pt
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TRATAMENTO
COM BIFOSFONATOS
São os medicamentos mais usados no tratamento da
osteoporose. Já existem no mercado há vários anos e
o seu perfil de eficácia e segurança é bem conhecido.
Atuam evitando a perda de massa óssea e estão
disponíveis na forma de comprimidos, solução oral
bebível e injeções. A periodicidade de administração
pode variar desde diária, semanal, mensal ou anual.

SOB A FORMA DE COMPRIMIDOS
•

Alendronato ou ácido alendrónico:
o mais custo-eficaz, 1ª linha; 1 vez por semana.

•

Risedronato ou ácido risedrónico:
1 vez por semana.

•

Ibandronato ou ácido ibandrónico:
diário ou 1 vez por mês.

Ao tomar alendronato, risedronato ou ibandronato
em comprimidos deve cumprir as seguintes indicações:
•

Tome o medicamento logo depois
de se levantar, antes de comer, beber
ou tomar qualquer medicamento.

•

O comprimido deve ser engolido
inteiro com um copo cheio de água
sem gás (pelo menos 200 ml). No caso
de solução deverá beber a solução
oral bebível na sua totalidade (100 ml)
e após isso beber pelo menos 30 ml
de água sem gás.

•

•

Durante pelo menos meia hora
(1 hora no caso de solução oral) deve
manter-se de pé, a andar ou sentado,
evitando dobrar-se.
Só passados 30 a 60 minutos poderá
comer a primeira refeição do dia.
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SOB A FORMA DE INJETÁVEL

OSTEONECROSE DA MANDÍBULA (RARO)

Esta forma de administração tem como fim a melhor
absorção do medicamento com o menor risco de efeitos
secundários, como sejam, dor de estômago e azia
devida ao refluxo do medicamento do estômago para o
esófago (tubo que liga a garganta ao estômago).

Tem havido preocupação com o uso de
bifosfonatos em pessoas que necessitam
de tratamentos dentários invasivos, pois um
problema conhecido como osteonecrose
da mandíbula (destruição do osso do
maxilar) desenvolveu-se em pessoas que
usaram este tratamento.

É uma boa alternativa para pessoas que não toleram
bifosfonatos em comprimidos/solução oral bebível, por
exemplo, por problemas de estômago, tais como gastrite.
É também útil em pessoas que têm dificuldade em
cumprir um tratamento mensal, semanal ou diário.
•

Ibandronato ou ácido ibandrónico: uma injeção
na veia durante 15 a 30 segundos, de 3 em 3 meses.

•

Zoledronato ou ácido zoledrónico: é administrado
através de uma injeção na veia, 1 vez por ano.
A perfusão demora, pelo menos, 15 a 30 minutos.

Uma boa hidratação é obrigatória
antes da administração das formas
injetáveis. Deve beber pelo menos
um ou dois copos de uma bebida
(ex.: água) algumas horas antes da
administração.

O risco deste problema é muito pequeno,
mas pode ser necessário parar a
medicação antes de uma extração
dentária ou implante ou adiar o início do
tratamento com bifosfonato até haver
cicatrização completa.

FRATURAS “ATÍPICAS” (RARO)
Tomar bifosfonatos por um longo período
(por exemplo, sete anos ou mais) raramente
pode aumentar o risco de um tipo incomum
de fratura do fémur (osso da coxa).

OS EFEITOS SECUNDÁRIOS DAS FORMAS INJETÁVEIS
PODEM INCLUIR:
•

EFEITOS SECUNDÁRIOS
DOS BIFOSFONATOS
A maioria das pessoas que tomam
bifosfonatos não têm efeitos secundários
graves.
É importante seguir de perto as instruções
para tomar a medicação: deitar-se
ou comer mais cedo do que o tempo
recomendado após tomar alendronato,
risedronato ou ibandronato aumenta o
risco de dores de estômago e azia.

•

Sintomas semelhantes aos da gripe dentro de 24 a
72 horas após a primeira dose administrada na veia.
•

O tratamento com paracetamol geralmente
melhora os sintomas.

•

As doses seguintes habitualmente causam
sintomas mais leves.

Note: O seu médico poderá recomendar que pare de
tomar alendronato, risedronato ou ibandronato após 5
anos de tratamento. O ácido zoledrónico é geralmente
administrado por 3 anos e depois interrompido. Isto
ocorre porque estes medicamentos mantêm benefícios
mesmo depois de se parar de os tomar.
Esta abordagem minimiza os efeitos secundários
do uso a longo prazo. Neste caso, o seu médico
continuará a monitorizar a sua densidade óssea
para determinar se precisa de iniciar a medicação
novamente.

TRATAMENTO
COM TERIPARATIDA
Está indicado em doentes com osteoporose grave,
por exemplo, que apresentem múltiplas fraturas
da coluna. A administração é feita através de uma
injeção subcutânea (logo abaixo da pele) na coxa
ou abdómen, todos os dias. O seu uso está limitado
a um máximo de 2 anos, não devendo tornar a
repetir-se durante a vida do doente.
SÃO EFEITOS SECUNDÁRIOS FREQUENTES
náuseas, vómitos; falta de ar; depressão; tonturas;
vertigens; perturbações urinárias; dores musculares;
cãibras; aumento da transpiração e reações no local
da injeção, como por exemplo, vermelhidão local.

Os valores de cálcio no sangue podem baixar após
o tratamento. Deve informar imediatamente o seu
médico se notar algum dos seguintes sintomas:
•

Espasmos, contrações ou cãibras nos seus
músculos, e/ou

•

Dormência ou formigueiro nos dedos das mãos,
dedos dos pés ou em volta da boca, e/ou

•

Convulsões, confusão ou perda de consciência.
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