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Conceito
A osteoporose é uma doença esquelética sistêmica e silenciosa. É 
considerada uma doença osteometabólica caracterizada por resis-
tência óssea comprometida predispondo a um risco aumentado de 
fratura, reconhecendo que a resistência óssea é uma função tanto 
de quantidade óssea, estimada pela medição da densidade mineral 
óssea, como pela qualidade óssea, um conjunto de propriedades in-
cluindo microarquitetuta óssea, taxa de remodelação, grau de mine-
ralização e normalidade da matriz osteóide.(1) É a principal causa de 
fraturas na população acima de 50 anos. As fraturas por fragilidade 
causam grande impacto para os indivíduos que a sofrem e para seus 

1Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil. 
2Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, ES, Brasil. 
3Faculdade de Medicina do ABC, Santo André, SP. Brasil. 

*Este protocolo foi validado pelos membros da Comissão Nacional Especializada em Osteosporose e 
referendado pela Diretoria Executiva como Documento O� cial da FEBRASGO. Protocolo FEBRASGO de 
Ginecologia nº 58, acesse: https://www.febrasgo.org.br/protocolos
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cuidadores ou familiares. Quando uma fratura ocorre, há uma série 
de consequências em cascata que está exposta na � gura 1.(2) Há uma 
correlação entre o número de fraturas e a diminuição da função física 
e da qualidade de vida relacionada ao estado de saúde.(3)
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Fonte: Traduzido de Kerr C, Bottomley C, Shingler S, Giangregorio L, de Freitas HM, Patel C, et al. The 
importance of physical function to people with osteoporosis. Osteoporos Int. 2017;28(5):1597-1607. Review. 
Figure 1, The cycle of impairment and fracture in OP; p.1600.(2)

Figura 1. O ciclo de comprometimento da fratura osteoporótica

A osteoporose pode ser idiopática ou primária (forma mais co-
mum) quando é diagnosticada na ausência de doenças. A forma 
secundária é diagnosticada quando a diminuição de massa óssea é 
atribuída a alguma doença ou está relacionada ao uso de medica-
mentos. As fraturas mais comuns relacionadas a osteoporose são 
as vertebrais, de antebraço e de quadril (fêmur proximal). Essas 
fraturas ocasionam dor, incapacidade física, deformidades e redu-
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ção na qualidade de vida.(4) A Classi� cação Estatística Internacional 
de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, apresenta os 
seguintes códigos relativos à osteoporose e a fratura: M800-M821 
e M828.(5)

Epidemiologia
Nos dias atuais, a osteoporose é considerada um problema im-
portante de saúde pública. Segundo estimativas da International 
Osteoporosis Foundation (IOF), aproximadamente 200 milhões de 
pessoas no mundo estejam afetadas.(6) Deste total, 37,5% encon-
tram-se na Europa, Estados Unidos e Japão e cerca de 5% no Brasil. 

No Brasil, são escassos os dados precisos sobre a prevalência 
da osteoporose e incidência de quedas e fraturas, assim como so-
bre custos relacionados a esses eventos. Estimativas revelam que a 
população brasileira propensa a desenvolver osteoporose aumen-
tou de 7,5 milhões, em 1980, para 15 milhões, em 2000.(7) Estudo 
brasileiro evidenciou que, a partir dos 50 anos, 30% das mulheres e 
13% dos homens poderão sofrer algum tipo de fratura decorrente 
da osteoporose ao longo da vida, especialmente na população bran-
ca; mas deve-se considerar a grande miscigenação da população 
brasileira, tendo em vista a menor incidência de fraturas nos indi-
víduos da raça negra. Estima-se que no Brasil, o número de fraturas 
de quadril será mais do que o dobro, passando de 80.640 casos em 
2015 para 198.000 casos em 2040.(7) O Estudo Latino-Americano 
de Osteoporose Vertebral (LAVOS) relatou 14% de taxa de fratura 
vertebral em cinco países (Argentina, Brasil, Colômbia, México e 
Porto Rico).(8)

As fraturas do quadril são as mais graves e aumentam a taxa 
de mortalidade em 12 a 20% nos dois anos subsequentes à fratu-
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ra, decorrente de complicações como infecção, trombose venosa, 
ulcera de pressão ou condições associadas, em especial cardiovas-
culares. Mais de 50% daqueles que sobrevivem às fraturas de qua-
dril tornam-se incapazes de ter uma vida independente; sendo que 
muitos necessitarão viver em ambientes institucionalizados.(9)

As pacientes com qualquer tipo de fratura por fragilidade têm 
maior risco de outros tipos de fraturas. Pacientes com história de 
fratura vertebral têm aumento de cinco vezes no risco de uma nova 
fratura vertebral; um risco 2 a 3 vezes maior de fratura de quadril 
e aumento de 4 vezes no risco de fratura de antebraço distal.(10,11)

Fraturas osteoporóticas impõem grande peso econômico aos 
sistemas de saúde em todo o mundo. Os custos anuais combina-
dos de todas as fraturas osteoporóticas foram estimados em 20 
bilhões de dólares nos Estados Unidos e cerca de 30 bilhões de 
dólares na união Europeia.(12) No Brasil, Moraes e cols analisaram 
as despesas do Ministério da Saúde relacionadas a fraturas no sis-
tema público. Durante o período de 2008-10, mais de 3,2 milhões 
de procedimentos resultaram em um custo de aproximadamente 
289 milhões de reais (US$ 92 milhões).(13)

Fisiopatologia
A integridade mecânica do esqueleto é mantida pela remodelação 
óssea, que ocorre ao longo da vida. A remodelação dura em média 
seis meses e pode ser dividida em quatro fases: reabsorção, reversão, 
formação e quiescência. Em constante metabolismo, o tecido ósseo 
é constituído por células (osteócitos, osteoblastos e osteoclastos), 
� bras colágenas e substância fundamental.  O processo de remode-
lação óssea envolve os osteoblastos, as células formadoras de osso; 
os osteoclastos, responsáveis pela reabsorção óssea e os osteócitos 
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com papel de coordenação da unidade básica multicelular.(14) Os os-
teócitos são células derivadas do osteoblasto que, uma vez termina-
do o seu trabalho de síntese, se recobrem de um conteúdo mineral 
e se situam em cavidades (lacunas), envolvidas nas funções de ma-
nutenção óssea. Foram apontados por Braun e Schett, como uma 
importante fonte de rank/rankl (receptor ativador do fator nuclear 
kappa B/ligante do receptor do fator nuclear kappa B) que regula o 
nascimento e a maturação de osteoclastos (destruição, reabsorção e 
remodelação óssea) e a interleucina 33 como citocina anti-osteoclas-
togênica e a interleucina 34 e 17 como citocinas pró-osteoclastogê-
nica.(15) As bases moleculares de reabsorção óssea têm avançado nos 
últimos anos. O ativador do receptor de NF kappa B (RANK), seu 
ligante (RANKL) e a osteoprotegerina são reguladores-chave da re-
absorção óssea mediada pelos osteoclastos.  A interação do RANKL 
com RANKL nos osteoclastos maduros resulta na ativação e sobre-
vivência prolongada. A osteoprotegerina é secretada principalmente 
pelos osteoblastos e pelas células estromais e bloqueia a interação de 
RANK com RANKL, atuando como um regulador da remodelação 
óssea. O estrogênio pode exercer parte dos seus efeitos antirreabsor-
tivos no osso por meio da estimulação da expressão da osteoprote-
gerina em osteoblastos e osteócitos. O estrogênio tem um papel cen-
tral na remodelação óssea e sua de� ciência acarreta um predomínio 
da reabsorção óssea sobre a formação, decorrente de um aumento da 
osteoclastogênese e também da sua maior sobrevida e desta forma 
leva a perda progressiva da massa óssea.(16)

Diagnóstico
O principal objetivo na abordagem da osteoporose é identi� car o 
risco de fratura a curto e longo prazo de cada indivíduo e estabele-
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cer a conduta terapêutica mais adequada.(17) O diagnóstico do risco 
de fratura é determinado através da avaliação da densidade mine-
ral óssea (DMO) e de fatores de risco clínico para fraturas. A DMO 
tem relação inversa com o risco de fratura. Estudos indicam que 1 
desvio-padrão negativo na massa óssea medida por densitometria 
óssea, o risco de fratura aumenta em torno de 2 vezes.(18,19) No ano 
de 1994, a Organização Mundial da Saúde (OMS) padronizou o 
diagnóstico da medida de DMO para mulheres na pós-menopausa 
de acordo com os limiares de T-score obtidos no exame de densito-
metria óssea, conforme demonstrado no quadro 1. O valor de corte 
do T-score de -2,5DP foi determinado por identi� car osteoporose 
em aproximadamente 30% das mulheres na pós-menopausa quan-
do a DMO foi medida na coluna, quadril ou antebraço. Isso equiva-
leria ao risco de fratura ao longo da vida em um destes sítios ósseos 
avaliados. Interessante saber também que, para cada declínio de 
aproximadamente 1 desvio-padrão da massa óssea, existe um au-
mento de 1,3 a 2,5 vezes no risco de fratura em qualquer sítio ósseo 
avaliado.(20) 

Quadro 1. Categorias para o diagnóstico de osteoporose segundo a OMS
Categoria De� nição

Normal T-score > - 1 DP

Osteopenia -1 > T-score > - 2,5 DP

Osteoporose T-score ≤ - 2,5 DP

Osteoporose estabelecida T-score = ≤ - 2,5 DP e presença de uma ou mais fraturas por fragilidade 
óssea (colo fêmur, transtrocantérica, punho-distal de rádio e coluna)

Fonte: Kanis JA. Diagnosis of osteoporosis and assessment of fracture risk. Lancet. 2002; 359(9321): 1929–
36. Review. (20)

Entretanto, o uso isolado da medida da densidade óssea para es-
tabelecer o risco de fratura apresenta alta especi� cidade, mas baixa 
sensibilidade. Realmente, a maioria das fraturas por fragilidade irão 
ocorrer em mulheres que não possuem osteoporose de� nida pelo 
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T-score ≤ -2,5DP.(21) Portanto, como forma de aumentar a sensibili-
dade na identi� cação de indivíduos com risco de fratura, deve-se as-
sociar a presença de fatores de risco clínicos à medida da densidade 
óssea. Diversas características clínicas contribuem para o aumento 
do risco de fratura. A idade, por exemplo, é um fator de risco inde-
pendente da DMO, onde a incidência de fratura de pelve dobra para 
cada década de vida após os 50 anos de idade.(22,23) Da mesma forma 
fraturas prévias por fragilidade e histórico familiar de fratura de qua-
dril são fatores de risco independentes da DMO. No quadro 2 lista os 
principais fatores de risco que in� uenciam no risco de fratura.(20,24) 

Quadro 2. Fatores de risco para osteoporose e fraturas 
Maiores Menores

História pessoal de fratura na vida adulta De� ciência de estrogênio (menopausa < 45 anos)

História de fratura de Quadril em parente de 1º grau Baixa ingestão de cálcio durante a vida

História atual de tabagismo Atividade física inadequada

Baixo peso (< 57 kg) Alcoolismo

Uso de glicocorticoide Demência

Idade avançada Dé� cit de visão

Quedas recentes Alta Ingesta de Fósforo

 Diabetes Mellitus

Uso de Benzodiazepínicos

Fonte: Kanis JA. Diagnosis of osteoporosis and assessment of fracture risk. Lancet. 2002;359(9321):1929–36; 
Pinheiro MM, Ciconelli RM, de O Jacques N, Genaro PS, Martini LA, Ferraz MB. The burden of osteoporosis in 
Brazil: regional data from fractures in adult men and women – The Brazilian Osteoporosis Study (BRAZOS). 
Bras J Rheumatol. 2010; 50(2):113-27.(20,24)

Visando melhorar a identi� cação dos indivíduos com risco de 
fratura, foram criados modelos de ferramentas clínicas (ex. Garvan, 
QFracture e FRAX) que combinam a idade e o gênero com fatores 
de risco clínico para estimar o risco de fratura nos próximos 5 ou 10 
anos.(25) Dentre elas, o Fracture Risk Assessment Tool (FRAX), de-
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senvolvida pela OMS é a mais utilizada.(26) Este modelo, disponível 
na internet, estima a probabilidade de fratura de quadril e fraturas 
“maiores” (fraturas vertebrais clinicas, antebraço, quadril e ombro)  
nos próximos 10 anos. O FRAX brasileiro está disponível para uso 
clínico desde 2013.(7) Há questionamentos epidemiológicos e, até o 
momento, não está de� nido o valor da probabilidade no qual haveria 
indicação de intervenção, diminuindo sua relevância para a prática 
clínica. De qualquer maneira, o FRAX tem a função primordial de 
auxiliar, não abolir ou se sobrepor ao julgamento clínico do médico 
na decisão terapêutica. Consideramos que esta ferramenta agrega 
informações que podem ser úteis ao ginecologista na avaliação de 
suas pacientes, devendo ser utilizado na prática clínica. 

Kannis JA e cols, propuseram estratégia de assistência à oste-
oporose (Figura 2) que vai de encontro com a diretriz apresentada 
pela sociedade brasileira de reumatologia e utiliza tanto a DMO e 
o FRAX.(7,27) Nela, recomenda-se tratamento farmacológico para as 
seguintes situações: 

• Pacientes com história previas de fraturas por fragilidade, sem 
necessidade de uma avaliação adicional com DMO. (Diagnóstico 
clínico);

• Pacientes com T-score igual ou menor do que -2,5 DP na coluna 
lombar, colo femural, fêmur total ou radio 33%. (Diagnóstico 
pela avaliação da DMO);

• Pacientes sem fratura prévias, basear a avaliação na probabi-
lidade de fratura em 10 anos com o FRAX Brasil através do li-
miar de intervenção. O valor de tratamento é � xado em 1,2 vez 
o limiar de intervenção (valor do FRAX referente às pacientes 
com fratura prévia de acordo com a idade). (Diagnóstico pela 
associação da DMO com fatores de risco clínicos).
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FRAX + Julgamento Clínico

Fatores de Risco Clínicos

Intermediário BaixoAlto

Tratamento

Alto

Tratamento

Baixo

Avaliar Probabilidade
de Fratura

Avaliar Massa
Óssea

Reavaliar
Probabilidade

de Fratura

Fonte: Kanis JA, McCloskey EV, Johansson H, Oden A. Approaches to the targeting of treatment for 
osteoporosis. Nature Rev Rheumatol. 2009(5):425-31; Radominsk SC, Bernardo W, de Paula AP, Albergaria 
B-H, Moreira C, Fernandes CE, et al. Diretrizes brasileiras para o diagnó stico e tratamento da osteoporose em 
mulheres na pó s-menopausa. Rev Bras Reumatol. 2017;57(S2):S452–S466.(27,28)

Figura 2. Algoritmo de assistência de indivíduos com risco de fratura 
utilizando fatores de risco clínicos e avaliação de massa óssea

Vale citar que a avaliação da DMO deve ser feita de acordo 
com os critérios da International Society of Clinical Densitometry 
(ISCD) resumido no quadro 3.(29) Por outro lado, a realização fre-
quente de DXA em mulheres com idade inferior a 65 anos, sem o 
diagnóstico de osteoporose no primeiro exame, não demonstra be-
nefício.(30) Dessa forma, consideramos que, a melhor juízo clínico, 
mulheres saudáveis com massa óssea normal no primeiro exame, 
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podem ser reavaliadas aos 65 anos; aquelas com osteopenia, reava-
liadas em torno de 5 anos e as com osteoporose de acordo com a 
conduta terapêutica estabelecida.

Quadro 3. Indicações para realização de exame de densitometria óssea
Mulheres com idade ≥ 65 anos ou homens com idade ≥ 70 anos

Mulheres na pós-menopausa < 65 anos de idade e homens (50 a 70 anos) com fatores de risco

Adultos com fraturas de fragilidade 

Adultos com doença ou condição associada à perda de massa óssea

Adultos em uso de medicações associadas com baixa massa óssea ou perda óssea

Pacientes onde a terapia farmacológica esteja sendo considerada

Pacientes em tratamento, a � m de monitorar a e� cácia da terapêutica

Pacientes que não estejam em tratamento, onde a evidência de perda óssea poderia indicar tratamento

Fonte: Shepherd JA, Schousboe JT, Broy SB, Engelke K, Leslie WD. Executive Summary of the 2015 ISCD 
Position Development Conference on Advanced Measures From DXA and QCT: Fracture Prediction Beyond 
BMD. J Clin Densitom. 2015;18(3):274-86.(29) 

Por � m, importante saber que 20% dos casos de osteoporose 
associam-se a alguma causa secundária. As principais são hipovi-
taminose D, doenças hepáticas e renais, hipertireoidismo e hiper-
paratireoidismo.(31) A solicitação dos seguintes exames: calciúria de 
24 horas, cálcio sérico, hormônio paratireoideano (PTH), 25(OH) 
vitamina D para todas as mulheres e TSH para aquelas em uso de 
tiroxina possibilita o diagnóstico de 98% das causas secundárias.(32) 

Tratamento 
A osteoporose representa hoje um dos maiores problemas de saú-
de pública em todo o mundo. As fraturas ósseas dela decorrentes, em 
particular as do quadril, são causa importante de morbidade e morta-
lidade, com repercussões sociais e econômicas signi� cativas.(33) Nos úl-
timos dez anos, no entanto, temos experimentado grandes avanços 
em nosso entendimento de sua epidemiologia, � siopatologia, trata-
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mento e outros avanços estão rapidamente sendo feitos. A avaliação 
clínica evoluiu, a partir de decisões sendo feitas principalmente com 
base nos resultados de densitometria óssea, para uma integração 
deste método diagnóstico com uso de algoritmos de predição de 
risco absoluto de fraturas, que nos permitem identi� car de maneira 
rápida e apropriada os pacientes elegíveis para tratamento. Nosso 
arsenal terapêutico se expandiu e agora, além da terapia de reposição 
hormonal, inclui novos moduladores dos receptores do estrogênio 
(SERMs), bisfosfonatos orais e parenterais, além de agentes biológi-
cos. Avançamos também para um maior entendimento do impacto 
das medicações na remodelação óssea, com profundas implicações 
sobre a duração do tratamento, per� l de segurança e efeitos extra es-
queléticos. Dentro da abordagem multidisciplinar da Osteoporose, o 
ginecologista tem um papel muito importante. Como clínico da mu-
lher em todas as fases de sua vida, encontra-se em posição privilegia-
da para atuar ativamente no tratamento oportuno desta doença, e, 
assim, deve incorporar o combate à Osteoporose como uma de suas 
atividades prioritárias.

1. Tratamento
1.1. Abordagem não farmacológica
Várias medidas não farmacológicas podem reduzir o risco de de-
senvolvimento de osteoporose pós-menopaúsica, as quais, em 
geral, devem ser recomendadas para todas as mulheres e incluem 
exercícios e prevenção de quedas, uma dieta rica em cálcio, parar de 
fumar e evitando a ingestão excessiva de álcool. 

1.1.1. Exercícios e prevenção de quedas
Exercícios físicos melhoram a qualidade de vida de pessoas com 
osteoporose, em particular nos domínios da função física e dor, 
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e aumentam força muscular e equilíbrio.(34)   Portanto, exercícios 
envolvendo treinamento de resistência apropriada para a idade do 
indivíduo e sua capacidade funcional e exercícios aeróbicos devem 
ser recomendados para pessoas com osteoporose ou em risco de 
osteoporose.(35) Além da atividade física, e manter níveis adequa-
dos de vitamina D como veremos a seguir, várias estratégias têm 
se mostrado capazes para reduzir as quedas. Estas incluem inter-
venções multifatoriais como a avaliação individual de risco, Tai Chi 
e outros programas de exercícios, avaliação de segurança em casa, 
e modi� cação especialmente quando feita por um terapeuta ocu-
pacional, avaliando sempre a retirada gradual de medicação psico-
trópica, se possível; além disso, correção adequada de de� ciência 
visual poderá melhorar a mobilidade e reduzir o risco de quedas.(36)

1.1.2. Cálcio e vitamina D
O Instituto de Medicina (IOM) americano realizou recentemente 
uma ampla revisão das evidências de cálcio e vitamina D com rela-
ção a desfechos de saúde esquelética, fornecendo uma base sólida 
para a determinação dos requerimentos de ingestão destes ele-
mentos.(37) Em suma, o IOM estabeleceu uma nova diretriz para es-
tes nutrientes conhecida como Ingestões Dietéticas de Referencia 
(DRI). As DRI englobam atualmente os seguintes tipos de recomen-
dações de nutriente para indivíduos saudáveis: necessidade média 
estimada (EAR [estimated average requirement]- correspondendo 
à ingestão média da população); recomendações nutricionais (RDA 
[Recommended Dietary Allowance]- correspondente ao nível de 
consumo que atendam aos requisitos de pelo menos 97,5% da po-
pulação); nível máximo tolerável de ingestão (UL [Tolerable Upper 
Intake Level]- correspondente à maior ingestão diária do nutriente 
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que é provável que não represente um risco). A principal conclusão 
e mensagem do IOM para os pacientes e médicos é que, objetivan-
do a saúde esquelética, a RDA de cálcio para mulheres e homens 
entre as idades de 19-50 anos é de 1000 mg/dia; deve ser mantida 
em 1000 mg /dia para homens com idade entre 51-70 anos, mas 
aumenta para 1200 mg/dia para mulheres com idade entre 51-70 
anos e para mulheres e homens com idades entre 71 anos e mais 
(� gura 3). A RDA para a vitamina D está agora � xada em 600 UI/
dia para todos os indivíduos com idades entre 1 e 70 anos, au-
mentando para 800 UI /dia para os anos 71 e mais velhos. O IOM 
também de� niu o nível máximo tolerável de ingestão (UL) de 2000 
mg/dia de cálcio e 4.000 UI/dia para vitamina D.(37)

Crianças

1 - 3Idade

700mg/dia 1.000 1.000 1.000 1.0001.200
*mulheres

1.2001.300 1.300

4 - 8 9 - 18 19 - 50 51 - 70 51 - 70* > 71 < 18 > 18

Adultos Gestantes/Lactentes

Figura 3. Necessidades diárias de cálcio segundo IOM 

Entretanto, dietas de� cientes em cálcio são muito comuns na 
população brasileira.(24) sendo que a de� ciência de vitamina D tam-
bém é cada vez mais reconhecida como extremamente frequen-
te, em especial nas mulheres menopausadas com osteoporose.(38) 

Portanto, a suplementação de cálcio e vitamina D faz parte do arse-
nal terapêutico para  grande parte dos pacientes com osteoporose, 
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uma vez que signi� cativa parcela desta população não consegue 
atingir as metas de ingestão recomendada para estes nutrientes.

1.1.3. Apresentações disponíveis
Os suplementos de cálcio, na verdade, representam uma variedade 
de diferentes sáis de cálcio. Durante a digestão, estes sais dissol-
vem-se e o cálcio se torna disponível para ser absorvido. O cálcio 
encontrado nestes sais é chamado de cálcio elementar. Diferentes 
sais de cálcio são utilizados na suplementação, incluindo o carbo-
nato, fosfato, citrato, gluconato e lactato. A porcentagem de cálcio 
elementar encontrada em um suplemento pode variar grandemen-
te dependendo do tipo de sal utilizado. O carbonato de cálcio é o 
sal com a maior porcentagem de cálcio biodisponível (40% de cálcio 
elementar), seguido pelo fosfato de cálcio tribásico (38%), citra-
to de cálcio (21%),citrato malato de cálcio (13%), lactato de cálcio 
(13%) e gluconato de cálcio(9%).(39) As principais indicações de uso 
são descritas abaixo (Figura 4).

Figura 4. Indicações clínicas para os vários sais de cálcio 
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O carbonato de cálcio é a forma mais comum e menos dis-
pendiosa de suplementação de cálcio. É bem absorvido e tolera-
do na maioria dos indivíduos, quando tomado com uma refei-
ção. Os suplementos de carbonato de cálcio fornecem maiores 
quantidades de cálcio elementar e, consequentemente, reque-
rem menos comprimidos do que outras formas de cálcio.(39) O 
citrato de cálcio, cuja solubilidade é relativamente pH-indepen-
dente, pode ser um suplemento útil  em pacientes com hipoclo-
ridria gástrica, uma condição   comum em idoso e, usuários de 
inibidores de bomba de próton.(9) Em um estudo , carbonato de 
cálcio foi pouco absorvido em condições de jejum, em pacientes 
com acloridria, enquanto que a absorção de citrato de cálcio foi 
maior. De interesse, carbonato de cálcio, quando tomado com 
alimentos resultou numa absorção normal nos pacientes com 
acloridria neste mesmo estudo.(40) O fosfato de cálcio tem um 
percentual de cálcio elementar de 38% e apresenta uma solu-
bilidade pH-dependente(a solubilidade diminui à medida que 
aumenta o pH gastrointestinal). Teria uma indicação mais pre-
cisa nas ocasiões de deficiência dietética de fósforo (situação 
incomum na prática diária).(41) Lactato de cálcio e gluconato de 
cálcio são formas menos concentradas de cálcio. Lactato de cál-
cio contém 13% de cálcio elementar, enquanto que o gluconato 
de cálcio contém apenas 9% de cálcio elementar e, portanto, 
estas formas não são consideradas úteis para a suplementação 
na prática clínica. Devido lactato de cálcio e gluconato de cálcio 
conter uma pequena concentração de cálcio elementar, muitos 
comprimidos teriam de ser consumidos para atingir doses dese-
jáveis.(42) As  necessidades diárias de vitamina D raramente são 
alcançadas através da dieta e exposição solar, sendo de grande 
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importância a suplementação deste nutriente. Insuficiência de 
vitamina D parece ser comum especialmente em idosos, indiví-
duos institucionalizados, indivíduos afrodescendentes, pessoas 
com exposição solar limitada, obesos, pacientes com osteoporo-
se ou que estejam tomando medicamentos que aceleram o meta-
bolismo da vitamina D (como os anticonvulsivantes) e doentes 
com síndromes de má absorção, incluindo doença inflamatória 
intestinal e doença celíaca.(43)

Em suplementos, a vitamina D está disponível em duas formas, 
ergocalciferol (vitamina D2) e colecalciferol (vitamina D3) que dife-
rem quimicamente apenas na sua estrutura de cadeia lateral. A vita-
mina D2 é fabricada pela irradiação UV do ergosterol em leveduras, e 
vitamina D3  pela irradiação de 7-dehidrocolesterol. As duas formas 
têm sido tradicionalmente considerada como equivalentes.(43)

Tem sido uma prática clínica comum prescrever 600-800 UI/
dia de vitamina D3 para manutenção do nível-alvo de 30ng/mL de 
25 (OH) D; para os indivíduos de alto risco, com os níveis séricos de 
25OHD de 20 a 30 ng/mL, a suplementação com doses iniciais de 
800-1000 UI de vitamina D3 diária pode ser su� ciente para atingir 
o nível desejado. Pacientes com de� ciência de vitamina D (concen-
trações séricas de 25OHD <20 ng /mL ) podem necessitar  de até 
50.000 UI da vitamina  D3 por  via oral, uma vez por semana, du-
rante seis a oito semanas.(44)

• Doses e vias de administração do cálcio: 500-1200 mg/dia, por 
via oral.

• Doses e vias de administração da vitamina D: para casos de in-
su� ciência de vitamina D: 800- 2.000 UI/dia, por via oral; nos 
casos de de� ciência, 50.000 UI da vitamina D3 por via oral, 
uma vez por semana, durante seis a oito semanas. 

19

Pedro AO, Albergaria BH, Steiner ML

Protocolos Febrasgo  |  Nº58  |  2018



• Cuidados especiais da administração do cálcio e vitamina D: 
contraindicado nos seguintes casos: hipersensibilidade co-
nhecida aos componentes do produto, hipercalcemia, sarcoi-
dose e hipercalciúria grave. Na hipercalciúria leve, bem como 
na insu� ciência renal crônica, ou quando há propensão à for-
mação de cálculos renais, deve-se realizar monitorização da 
excreção urinária de cálcio e, se necessário, a dose deve ser 
reduzida ou o tratamento interrompido. Em pacientes com 
acloridria ou hipocloridria, a absorção de cálcio pode estar 
reduzida, a menos que este seja administrado durante as 
refeições.

1.1.4. Tratatamento farmacológico
O tratamento farmacológico da osteoporose apresentou uma 
evolução vertiginosa nas últimas duas décadas, com intensa ati-
vidade de pesquisa clinica produzindo grandes ensaios clínicos 
que demonstraram a e� cácia de várias opções para a prevenção 
e tratamento da osteoporose. Estes medicamentos podem ser 
classi� cados em Anti-catabólicos (antireabsortivos), Anabólicos 
(pró-formadores) e de Ação Mista (Figura 5).(45) Os agentes an-
ti-catabólicos inibem a atividade osteoclástica e reduzem a re-
modelação óssea. As várias drogas desta categoria apresentam 
diferentes mecanismos de ação e incluem a Terapia Hormonal 
(Terapia Hormonal Estrogênica [THE] ou Terapia Hormonal 
Estroprogestativa [THEP]), Moduladores Seletivos dos 
Receptores do Estrogenio (SERMs), Calcitonina,  Bisfosfonatos 
e Denosumabe.(14) A característica de uma droga anabólica é au-
mentar a produção da matriz óssea através da estimulação da 
função osteoblástica. O agente anabólico atualmente aprovado 
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para o tratamento da osteoporose é a Teriparatida (fragmento 
1-34 recombinante humano do Hormônio da Paratireóide [PTH 
1-34]). O Ranelato de Estrôncio, com efeitos antireabsortivos e 
pró-formadores e é a droga de Ação Mista aprovada para o trata-
mento da Osteoporose.(46)

PRÓ FORMADORES

TERIPARATIDA

AGENTE
MISTO

RANELATO
DE ESTRÔNCIO

TRH/TH

SERMs

CALCITONINA

BISFOSFONATOS

DENOSUMABE

ANTI-CATABÓLICOS

Fonte: Cosman F, de Beur SJ, LeBo�  MS, Lewiecki EM, Tanner B, Randall S, et al. National Osteoporosis 
Foundation. Clinician’s Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis. Osteoporos Int. 
2014;25(10):2359-81.(45)

Figura 5. Classi� cação dos medicamentos para osteoporose 

1.1.5. Terapia hormonal
Mais de 60 anos se passaram desde que Fuller Albright estabeleceu 
a relação entre de� ciência de estrogênio e osteoporose, demons-
trando que o tratamento com estrogênio revertia o balanço nega-
tivo de cálcio visto na osteoporose.(46) Desde então, um sólido cor-
po de evidências tem se acumulado, demonstrando que a Terapia 
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Hornonal (TH) exerce importante ação anti-reabsortiva; Dados 
recentes apóiam o conceito de que a ação de estrogênio no osso é 
mediada por sua modulação em várias citocinas locais, das quais o 
sistema de RANK-RANKL parece ser crucial. Esta ação modulató-
ria controla a secreção de interleucinas (IL-1,IL-6) TNF-α, linfoto-
xinas, fator estimulante de colonias de macrófagos (M-CSF) e de 
macrófagos-granulócitos (GM-CSF).(47) Estrogênio também pode 
estimular a secreção de TGF-β que inibe a reabsorção e estimula 
formação óssea. Os hormônios sexuais também estimula a secre-
ção da proteína morfogenética óssea do tipo 6 (BMP-6) em linha-
gens celulares de osteoblastos humanos.(48) 

Do ponto de vista clínico, vários ensaios randomizados (ECRs) 
avaliaram o efeito da Terapia Hormonal sistêmica na densidade 
mineral óssea (DMO) e na redução do risco de fraturas em mu-
lheres menopausadas. Os efeitos bené� cos de Terapia Hormonal 
Estrogênica (THE) ou Terapia Hormonal Estroprogestativa 
(THEP) sistêmica oral ou transdérmica nas doses convencionais 
na preservação de DMO estão bem estabelecidos. Uma metanáli-
se, de 57 ECRs, publicada em 2002, comparou THE/THEP versus 
placebo em mulheres pós-menopausadas demonstrou aumento 
consistente de DMO com a terapia hormonal em todos os sítios 
ósseos avaliados Em ECRs de THE e THEP de 2 anos de duração,o 
ganho médio de DMO foi de 6.8% na coluna lombar e 4.1% no colo 
femoral.(49) No estudo PEPI (Postmenopausal Estrogen/Progestin 
Intervention) , com 875 participantes, dose diárias de 0.625 mg 
de estrógenos conjugados (CE), com ou sem um progestógeno 
(acetato de medroxiprogesterona[AMP] ou progesterna microni-
zada), durante 3 anos aumentou signi� cativamente a DMO da 
coluna lombar entre 3.5% a 5.0%, com um aumento de 1.7% no 
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quadril.(50) No estudo WHI(Women´s Health Initiative), um ECR 
de 5 anos de duração e com inclusão de 16608 nulheres pós-me-
nopáusicas (idade 50 a 79 anos), as doses diárias convencionais 
de THEP ( 0,625mg de CE + 10mg de AMP) aumentaram signi-
� cativamente a DMO de coluna lombar e fêmur total em 4,5% e 
3,7%, respectivamente, em relação ao placebo.(51) Novas evidên-
cias vêm se acumulando com a utilização de baixas ou ultrabaixas 
doses de TH e seus efeitos na DMO.(52-54) Doses de 0,3mg/dia de 
EC, estradiol micronizado de 0,25mg/dia e 0,014mg/dia de estra-
diol transdérmico , em ECRs, resultam em aumentos modestos, 
mas estatisticamente signi� cativos, da DMO na coluna e quadril 
em relação ao placebo.(52-54) 

Com relação á redução do risco de fraturas, evidências pro-
venientes tanto de estudos observacionais e ECRs são unânimes 
em demonstrar o efeito benéfico da TH. Dois grandes estudos 
observacionais, o estudo NORA (National Osteoporosis Risk 
Assessment).(21) e o Million Women Study,(55) evidenciaram que 
o uso corrente de TH reduzia o risco de fraturas osteoporóticas. 
Estes resultados foram confirmados no WHI,(56) o maior ECR de-
lineado para avaliar o balanço de risco e benefícios da TH em 
mulheres na pós-menopausa. Em ambos os braços do estudo, 
houve redução do risco de fraturas. No braço de THE, demons-
trou-se uma redução de 30% a 39% nas taxas de fraturas.(51) O 
braço de THEP apresentou resultados similares, reduzindo o 
risco de fraturas vertebrais clinicas em 35%, de fraturas de qua-
dril de 33% e de 24% nas fraturas totais.(57)

O estudo LIFT (Long-Term Intervention on Fractures with 
Tibolone)(58) foi delineado para avaliar a e� cácia anti-fratura da 
tibolona. As pacientes foram randomizadas para receber place-
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bo ou 1,25 mg de tibolona e, após um seguimento médio de 2,7 
anos, a tibolona reduziu a incidência de fraturas vertebrais em 
45%, fraturas não vertebrais em 26% câncer de mama, em 68% 
e câncer de cólon em 69%. Com relação aos eventos adversos da 
Terapia Hormonal, houve uma considerável controvérsia acerca 
dos efeitos extraesqueléticas de estrogênio, particularmente no 
que diz respeito a doenças cardiovasculares e câncer de mama. 
O estudo WHI, no braço de combinação estrogênio mais pro-
gestogênio, sugeriu um aumento do risco de tromboembolismo, 
eventos cardiovasculares e cerebrovascular, bem como o câncer 
de mama, embora a relação risco-benefício estava próximo da 
neutralidade.(56)  No braço de estrogênio isolado do  WHI, não 
houve aumento do risco de eventos cardiovasculares ou câncer de 
mama.(57) Em síntese, Terapia hormonal aumenta a DMO e, em 
doses convencionais (EC 0,625 mg ou equivalente em outras for-
mulações) reduz o risco de fraturas osteoporóticas em mulheres 
menopausadas (redução demonstrada mesmo em população não 
especi� camente selecionada por estar em alto risco de fratura) 
(Quadro 4). Assim sendo, na TH pode ser considerada como me-
dicação de primeira linha para mulheres com osteoporose ou alto 
risco de fratura, apresentando sintomatologia climatérica no pe-
ríodo inicial da pós-menopausa e sem contraindicações absolutas 
à TH.(56,57) A  indicação da Tibolona   na prevenção e tratamento 
da osteoporose segue, em linhas gerais, as mesmas considerações 
da TH.(58) Cuidados especiais da administração: contraindicado 
nos seguintes casos-  alto risco de doenças trombóticas arteriais 
ou venosas; sangramento genital anormal não diagnosticado; 
Câncer de mama ou outro câncer sensível a estrogênio ou proges-
tágeno; Tumores ou doença hepática. 
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Quadro 4. Doses e vias de administração de estrógenos e 
progestágenos

Dose

Baixa Tradicional Alta

Estrogênios conjugados (oral) 0,3 ou 0,45 mg 0,625 mg 1,25 mg

Estradiol (oral) 0,5 mg* / 1 mg** 1 mg* / 2 mg** 2 mg* / 4 mg**

Estradiol transdérmico (adesivo) 25 mcg 50 mcg 100 mcg

Estradiol percutâneo (gel) 0,5 mg – 0,75 mg 1 mg – 1,5 mg 2 mg

Progestagênio Dose

Acetato de medroxiprogesterona 1,5 – 2,5 – 5,0 – 10 mg/dia

Acetato de ciproterona 1 – 2 mg/dia

Acetato de noretisterona 0,1 – 0,35 – 0,5 – 0,7 – 1,0 mg/dia

Acetato de nomegestrol 2,5 – 5,0 mg/dia

Didrogesterona 5,0 – 10 mg/dia

Drospirenona 2 mg/dia

Levonorgestrel 0,075 – 0,25 mcg/dia

Noretisterona 0,5 – 1,0 mg/dia

Norgestimato 0,09 mg/dia

Progesterona micronizada 100 – 200 – 300 mg/dia

Trimegestona 0,125 – 0,250 – 0,5 mg/dia 

Tibolona 1,25-2,5 mg/dia

1.1.6. Moduladores Seletivos dos Receptores do Estrogênio 
(SERMs)
Estas drogas não-esteroides exercem sua ação farmacológica atra-
vés da ligação com os receptores estrogênicos, agindo como agonis-
tas/antagonistas estrogênico.(59) O Raloxifeno (RLX) é ainda o úni-
co SERM aprovado para a prevenção e tratamento da osteoporose 
no Brasil .  O Raloxifene tem efeitos bené� cos na DMO e diminui 
a remodelação óssea.(60) Em um ECR que combinou dois protoco-
los idênticos,(61) um conduzido na Europa e o outro  nos Estados 
Unidos, com a inclusão de um total de 1.145 mulheres pós-meno-
páusicas saudáveis com uma idade média de 55 anos, avaliou-se o 
impacto do Raloxifeno na DMO. As pacientes foram randomizadas 
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para uma de 3 doses (30,60 e 120mg) diárias de RLX ou placebo. 
Tratamento com o RLX produziu aumentos na densidade mine-
ral  óssea (medidas por absorciometria de dupla emissão de RX- 
DXA) na coluna lombar, quadril e corpo total, comparado com o 
placebo, houve aumento médio de DMO da ordem de 2%, que se 
mantiveram ao longo do estudo (seguimento de 3 anos). No estudo 
MORE (Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation),(62) que in-
cluiu 7.705 mulheres pós-menopausadas com osteoporose, idade 
média de 67 anos, randomizadas para 2 doses de RLX (60 e 120mg) 
ou placebo, houve um aumento da DMO de 2,6% e 2,1% na coluna 
lombar e no quadril, respectivamente. A capacidade do Raloxifeno 
em reduzir fraturas osteoporóticas também foi demonstrada  no 
estudo. Neste ECR, o Raloxifeno reduziu o risco de fraturas ver-
tebrais, após 3 anos, em 55% em mulheres com osteoporose sem 
fraturas prévias e em 30% naquelas com fratura vertebral preva-
lente. Uma extensão de 1 ano do estudo MORE demonstrou que 
este efeito na redução do risco de fraturas vertebrais persistiam em 
ambos os grupos, com reduções de 50% e 38%, respectivamente 

(Figura 6).(63) Em uma análise pos hoc, demonstrou-se redução de 
68% no risco de fraturas vertebrais clínicas(64) Não se evidenciou, 
neste estudo primário, capacidade de redução de fraturas do fêmur 
ou não-vertebrais. Em adição aos efeitos ósseos, o Raloxifeno tem 
sido associado com a redução de do  risco de câncer invasivo de 
mama em mulheres pós-menopausadas com osteoporose. No estu-
do MORE,(62) a incidência geral de câncer de mama invasivo foi re-
duzida em 76% em 3 anos (nível de evidência: A). Em uma exten-
são de 4 anos do MORE – o estudo Continuing Outcomes Relevant 
to Evista (CORE) MORE – o risco depois de 8 anos era 59% mais 
baixo nas pacientes em uso de raloxifeno; o risco de câncer invasi-
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vo de mama positivo para receptores de estrogênio era 66% mais 
baixo.(65) No estudo STAR (Study of Tamoxifen and Raloxifene), em 
cerca de 19.000 pacientes com alto risco de câncer de mama, o ra-
loxifeno demonstrou a mesma redução no risco de ocorrência de 
câncer invasivo que o tamoxifeno.(66)

4 anos
Redução de Risco

Fx Vertebrais Prevalentes

Sem

50% 38%

Com
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o 
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3 anos
Redução de Risco

Fx Vertebrais Prevalentes
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55% 30%
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1.5

1.0

0.5

0.0

Fonte: Delmas PD, Ensrud KE, Adachi JD, Harper KD, Sarkar S, Gennari C, et al; Mulitple Outcomes 
of Raloxifene Evaluation Investigators. E�  cacy of raloxifene on vertebral fracture risk reduction in 
postmenopausal women with osteoporosis: four-year results from a randomized clinical trial. J Clin 
Endocrinol Metab. 2002;87(8):3609-17. (64)

Figura 6. Redução do risco de fraturas vertebrais com Raloxifeno 

Um aumento no risco de doença trombo-embólica, comparável 
com aquele presente com a utilização da TH, foi identi� cado nos 
ECRs com o Raloxifeno.(62,65) Nos estudos MORE-CORE não se de-
tectou efeitos negativos cardiovasculares (coronarianos e cerebro-
vasculares).(62,65) No estudo RUTH (Raloxifene Use for the Heart), 
o raro risco acidente cerebrovascular fatal reportado parece estar 
con� nado a mulheres com risco aumentando para acidente vascu-
lar cerebral já no início do estudo (Framingham Stroke Risk Score 
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≥13).(67)   A terapia com raloxifeno pode estar associada com um 
aumento de sintomas vasomotores, (fogachos) e câimbras.(62)

• Doses e vias de administração do Raloxifeno: 60 mg/dia, por 
via oral.

• Cuidados especiais da administração do Raloxifeno: contrain-
dicado nos seguintes casos- é contraindicado em pacientes com 
história atual ou pregressa de episódios tromboembólicos veno-
sos, incluindo trombose venosa profunda, embolia pulmonar e 
trombose de veia retineana; pacientes com hipersensibilidade ao 
raloxifeno ou aos excipientes do comprimido. Precauções devem 
ser tomadas no uso do raloxifeno nas situações clínicas de:  mu-
lheres na pós-menopausa com histórico de acidente vascular cere-
bral (AVC) ou outros fatores de risco signi� cantes de AVC, como 
acidente isquêmico transitório ou � brilação atrial; insu� ciência 
renal ou hepática; hipertrigliceridemia induzida por estrógeno. 

1.1.7. Calcitonina
A Calcitonina representa uma outra opção para tratamento de os-
teoporose pós-menopáusica  .É disponível como um spray nasal 
(apresentação mais utilizada) e injeção subcutânea. Esta droga é 
um inibidor da reabsorção óssea.  No estudo clínico Prevenção de 
Recorrencia de Fraturas Osteoporóticas (PROOF study- Prevent 
Recurrence of Osteoporotic Fractures)(68) doses de calcitonina 
spray intranasal de 200 UI/dia, durante 5 anos, reduziram o risco 
de uma nova fratura vertebral em 33%,quando comparado com pla-
cebo, em 1.255 mulheres com osteoporose estabelecida. Nenhum 
efeito foi demonstrado na ocorrência de fraturas de quadril ou não 
vertebrais;  nenhum efeito foi demonstrado na DMO do quadril . 
A calcitonina demonstrou ser capaz de reduzir dor originada das 
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fraturas vertebrais osteoporóticas; porem, não há evidencia de re-
dução da dor óssea em outras situações.(69) Os efeitos adversos rela-
cionados à sua utilização incluem náuseas, irritação local (quando 
administrada por via nasal), rubor facial ou de mãos quando da 
administração injetável.(70)

• Doses e vias de administração da Calcitonina: 200 UI Spray Nasal. 
• Cuidados especiais da administração do calcitonina: contrain-

dicado nos seguintes casos- pacientes com hipersensibilidade 
conhecida à calcitonina sintética de salmão ou a qualquer outro 
componente das formulações. Por ser a calcitonina de salmão 
um peptídeo, existe a possibilidade de reações alérgicas sistêmi-
cas e reações do tipo alérgica, incluindo casos isolados de choque 
ana� lático em pacientes que estejam recebendo calcitonina. 

1.1.8. Bisfosfonatos
Os bisfosfonatos são potentes inibidores da reabsorção óssea. 
Consequentemente, esta classe terapêutica é amplamente utilizada 
para a prevenção e tratamento da osteoporose (Figura 7). Existem 
importantes princípios gerais para a utilização dos bisfosfonatos:

• Regimes orais: os bisfosfonatos são pobremente absorvidos pela 
via oral (menos de 1% da dose administrada é absorvida), e, então, 
devem ser ingeridos com estomago vazio para maximizar a absor-
ção.(71) Os seguintes cuidados são recomendados para aumentar a 
absorção e minimizar o risco de eventos adversos esofagianos:(72) 
- Bisfosfonatos não são recomendados para pacientes que apre-

sentem doença gastrointestinal alta ativa e devem ser descon-
tinuados quando da ocorrência de sintomas de esofagite;

- Bisfosfonatos devem ser ingeridos isoladamente, pela manhã 
em jejum com pelo menos 240 ml de água. Após a adminis-
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tração, o paciente não deve ser alimentar ou tomar medica-
mentos/suplementos por pelo menos meia hora (alendro-
nato, risedronato) ou uma hora (ibandronato) Os pacientes 
devem permanecer na posição vertical (não devem deitar) 
após a administração da medicação para evitar re� uxo.

Regimes intravenosos (zoledronato e ibandronato) possibilitam 
uma opção alternativa para pacientes que não podem tolerar bisfos-
fonatos orais ou que apresentem di� culdades com os requerimentos 
da administração oral mencionados acima. O zoledronato é adminis-
trado uma vez por ano como uma infusão endovenosa em um perío-
do mínimo de 15 minutos, enquanto o ibandronato é administrado 
a cada 3 meses como uma injeção intravenosa (15-30 segundos) .A 
utilização de bisfosfonatos endovenosos pode estar associada com 
sintomas semelhantes a síndrome gripal (� u-like symptoms) e hi-
pocalcemia. O acetaminofem pode ser administrado para prevenir 
ou tratar estes sintomas daquela sídrome. A hipocalcemia tem mais 
possibilidade de ocorrer em pacientes com de� ciência de vitamina D 
e, portanto, pode ser minimizada pela suplementação de vitamina D 
e cálcio. Em relação ao zoledronato, deve-se enfatizar a importância 
do tempo de infusão (pelo menos 15 minutos) para se evitar dano 
renal. Para otimizar a proteção renal, sugere-se a medida da creati-
nina antes de cada infusão e a garantia de que os pacientes estejam 
adequadamente hidratados. Estes cuidados são importantes em pa-
cientes em uso de diuréticos ou outras drogas nefrotóxica.(72) A oste-
onecrose da mandíbula tem sido descrita em pacientes com câncer 
que recebem altas doses de pamidronato intravenosa ou zoledrona-
to. A incidência em pacientes com osteoporose tratados com bisfos-
fonatos orais e intravenosas parece ser muito rara (na ordem de 1 / 
100.000 casos), e a sua relação causal com a terapia com bisfosfona-
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tos não foi con� rmada.(73) Recentemente, foram levantadas dúvidas 
sobre uma possível associação entre tratamento com bifosfonatos 
e � brilação atrial. Estudos subseqüentes têm produzido resultados 
con� itantes, mas não se excluiu a possibilidade de uma associação 
desse tipo, e uma investigação mais aprofundada se justi� ca.(74) Por 
� m, o uso de bifosfonatos pode estar associada a fraturas subtrocan-
téricas atípicass, mas a relação de causalidade não está de� nitiva-
mente comprovada e exige mais investigação.(75) Conclui-se, então, 
que a relação risco-benefício continua a ser favorável para o uso de 
bisfosfonatos na prevenção de fraturas.(72)  

• Classe: anti-catabólico (anti-reabsortivo)

• DMO: aumenta a DMO em várias regiões esqueléticas

• Marcadores do remodelamento ósseo: diminuem

• Fraturas: reduz o risco de fraturas vertebrais, não vertebrais e quadril

• Considerações extra-esqueléticas

   - Necessidade de doses especí� cas 

   - Disponibilidade de diferentes intervalos entre doses

      » Diária, semanal: Alendronato, Risedronato 

      » Mensal, Trimestral: Ibandronato; Mensal: Risedronato 

      » Anual: Zolendronato

   - Ocasional Irritação Gastrointestinal

   - Raro – Osteonecrose de mandíbula 

                  Fraturas Atípicas, Fibrilação atrial

Figura 7. Caracteristicas gerais dos bisfosfonatos 

1.1.8.1. Alendronato
Com relação ao tratamento da osteoporose, vários ECRs têm de-
monstrado que o alendronato aumenta a massa óssea e diminui o 
risco de fraturas. No Fracture Intervention Trial (FIT study), havia 
dois braços comparando alendronato diário versus placebo.(76,77) No 
braço de fratura vertebral (FIT I), com 2027 pacientes com T-score < 
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-2,1 no colo femural e pelo menos uma fratura vertebral prevalente, a 
terapia com alendronato aumentou a DMO do colo femoral e coluna 
lombar em 4.1 e 6.2 por cento, respectivamente. Além disso, reduziu 
o risco de fratura vertebral em aproximadamente 50%, e de fraturas 
do quadril e antebraço em cerca de 30% (Figura 8).(76) No estudo FIT 
II, que incluiu 4432 mulheres menopausadas com T-score <-1,6 no 
colo femoral, mas sem fraturas vertebrais prevalentes, o tratamento 
com o alendronato (5mg/dia por 2 anos , seguindo por 10mg/dia 
pelo restante do estudo) aumentou a densidade mineral e reduziu 
o risco de fratura vertebral morfométrica em 44%, mas não reduziu 
signi� cantemente o risco de fraturas de quadril, antebraço ou de fra-
turas não-vertebrais. Entretanto, em um subgrupo de pacientes que 
tinham osteoporose (T-score ≤ -2,5 no colo femoral), o alendronato 
reduziu o risco de fraturas de quadril e de todas as fraturas clínicas 
em 56% e 36%, respectivamente.(77)
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Fonte: Black DM, Cummings SR, Karpf DB, Cauley JA, Thompson DE, Nevitt MC, et al. Randomised trial of 
e� ect of alendronate on risk of fracture in women with existing vertebral fractures. Fracture Intervention 
Trial Research Group. Lancet.1996;348(9041):1535-41.(76)

Figura 8. Redução do risco de fraturas vertebrais com bisfosfonatos 
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1.1.8.2. Risedronato
O risedronato também aumenta a DMO, reduz o risco de fraturas e é 
bem tolerado em mulheres menopausadas com osteoporose. Isto foi 
demonstrado no Vertebral E�  cacy with Risedronate study (VERT- 
norte americano), um estudo com 2458 mulheres menopausadas 
com osteoporose (com 2 fraturas vertebrais prevalentes ou com 
T-score ≤ -2,0 DP e uma fratura vertebral prevalente) que foram ran-
domicamente alocadas para risedronato (5mg) ou placebo por 3 anos 
com os seguintes resultados: a DMO na coluna lombar, colo femoral 
e trocanter aumentaram em 5,4%, 1,65 e 3,3%, respectivamente, no 
grupo do risedronato, enquanto houve decréscimo no grupo placebo. 
O risco de fraturas vertebrais e não-vertebrais foi reduzido em 41% 
e 39%, respectivamente com o risedronato.(78) Em um segundo ECR 
de 3 anos (Vertebral E�  cacy with Risedronate study VERT- multi-
nacional), um similar per� l de redução de fraturas vertebrais e não-
vertebrais foi observada, inclusive com redução do risco de fraturas 
vertebrais já observada no primeiro ano do estudo.(79) O risedronato 
também demonstrou capacidade de redução de fratura de quadril 
entre mulheres idosas com osteoporose con� rmada, mas não entre 
aquelas selecionadas primariamente com base em fatores de risco. 
Isto foi evidenciado em um ECR (HIP Study) com 5445 mulheres de 
75-79 anos com osteoporose (grupo 1), e 3886 mulheres com idade 
≥ 80 anos selecionadas primariamente com base em fatores de risco 
nãoesqueléticos (fumo, propensão a quedas, distúrbio da marcha)
(grupo 2). Embora o risedronato tenha reduzido o risco de fraturas 
de quadril, de maneira geral no estudo, em torno de 30%, a taxa de 
redução de fraturas de quadril foi reduzida apenas no grupo 1, mas 
não no grupo 2.(80) As doses semanais de 35mg e mensais de 150mg 
demonstraram e� cácia similar à dose diária de 5mg com relação ao 
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aumento da DMO na coluna lombar e no quadril, sendo, então, utili-
zadas com as mesmas indicações (prevenção e tratamento).(81,82)

1.1.8.3. Ibandronato
Em um importante ECR (Bone Study), um regime de 2,5mg e um in-
termitente (20mg em dias alternados por 12 dias a cada 3 meses) fo-
ram equivalentes para aumentar a DMO e reduzir o risco de fraturas 
vertebrais quando comparada com placebo. Entretanto, não foi obser-
vado redução de fraturas de quadril, sendo que, em um subgrupo de 
pacientes com T-score de -3DP, observou-se redução de fraturas não 
vertebrais.(83) A formulação diária foi aprovada para uso em 2003, mas 
nunca foi comercializada. A formulação oral de 150mg mensal é co-
mercialmente disponível para prevenção e tratamento da osteoporose 
. Em um ECR com 1609 mullheres menopausadas que foram rando-
micamente alocadas para receber ibandronato 2,5mg/dia, ibandrona-
to 50+50mg uma vez ao mês(dose única em 2 dias consecutivos ao 
mês), 100mg mensal ou 150mg mensal, os seguintes resultados foram 
observados: aumentos de DMO em todos os grupos de tratamento 
ativo,sendo que o grupo de 150mg teve aumento de DMO signi� cati-
vamente superior aos outros grupos. Resultados similares foram ob-
servados no quadril. Não houve diferenças na ocorrência de eventos 
adversos entre os grupos ativos.(84) Recentemente se tornou disponível 
uma apresentação intravenosa do ibandronato (3mg IV a cada três me-
ses), que demonstrou em um ECR (DIVA study) a capacidade aumentar 
a DMO em grau similar ao ibandronato oral 2,5mg/dia; o estudo não 
apresentava poder para detectar redução de fraturas.(85) Portanto, esta 
apresentação fornece uma alternativa para pacientes que não toleram 
o uso oral dos bisfosfonatos ou que não podem aderir aos requerimen-
tos da via oral para estes medicamentos.(72)
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1.1.8.4. Zoledronato
Como os demais bisfosfonatos mencionados até aqui, o zoledrona-
to também está aprovado para prevenção e tratamento da osteopo-
rose pós-menopáusica. Este é um bisfosfonato intravenoso, o qual 
é administrado como uma infusão endovenosa durante pelo menos 
15 minutos, uma vez ao ano. A e� cácia do zoledronato no trata-
mento da osteoporose foi demonstrada em um extenso programa 
de ECRs que compõem o projeto HORIZON (Health Outcomes and 
Reduced Incidence with Zoledronic Acid Once Yearly). Em síntese, 
os principais achados são: - no HORIZON Pivotal Fracture Trial, 
7765 mulheres com osteoporose pós-menopausal foram rando-
mizadas para 5mg de zoledronato ou placebo, administrados por 
via endovenosa, uma vez ao ano por 3 anos consecutivos. A DMO 
aumentou na coluna lombar, colo femoral e fêmur total, e os mar-
cadores da remodelação óssea reduziram, no grupo do zoledronato 
em comparação como o placebo. Em adição, houve signi� cante re-
dução na ocorrência de fraturas osteoporóticas: a incidência de fra-
turas vertebrais, ao longo dos 3 anos,foi de 10,9% no grupo placebo 
e de 3,3% no grupo do zoledronato, com uma redução de 70% no 
risco relativo. Com relação às fraturas de quadril e não vertebral, a 
redução do risco relativo foi de 41% e 20%, respectivamente.(86) No 
HORIZON Recurrent Fracture Trial, 2127 homens e mulheres com 
fratura de quadril foram alocadas para receber zoledronato 5mg 
anual ou placebo, dentro de 3 meses da ocorrência da fratura. Os 
pacientes também receberam vitamina D e cálcio. Após uma média 
de 1,9 anos de acompanhamento, demonstrou-se uma redução de 
35%, 27% e 46% no risco de fraturas clínicas, não vertebrais e ver-
tebrais clínicas, respectivamente. A mortalidade global também foi 
reduzida em 28%.(87)
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Embora não houvesse diferenças em termos de eventos adver-
sos sérios ou de descontinuação da participação do estudo devido 
eventos adversos, o zoledronato esteve associado a um esperado 
aumento de sintomas semelhantes a gripe pós-infusionais em 
ambos os estudos HORIZON.(86,87) Adicionalmente, no HORIZON 
Pivotal Fracture Trial, houve um aumento inesperado de � brilação 
atrial como evento adverso sério,(86) o que não foi observado quer 
no HORIZON Recurrent Fracture Trial (Figura 9).(87)

medicamento diária semanal mensal endovenoso

alendronato 10 mg 70 mg

risedronato 5 mg 35 mg 150 mg

ibandronato 2,5 mg 150 mg 3 mg 3/3 meses

zoledronato 5 mg/ano

Fonte: Lyles KW, Colón-Emeric CS, Magaziner JS, Adachi JD, Pieper CF, Mautalen C, et al; HORIZON 
Recurrent Fracture Trial. Zoledronic acid and clinical fractures and mortality after hip fracture. N Engl J Med. 
2007;357(18):1799-809.(87)

Figura 9. Doses e vias de administração dos bisfosfonatos

• Cuidados especiais da administração dos Bisfosfonatos:
- Orais: contraindicado nas anormalidades do esôfago 

que atrasam o esvaziamento, como estenose ou acalasia; 
Incapacidade de � car de pé durante pelo menos 30 minutos; 
pacientes com doença GI superior ativa; clearence de crea-
tinina inferior a 35mL/min; Hipersensibilidade a qualquer 
componente dos produtos.

- Endovenososo: clearence de creatinina inferior a 30 mL/min; 
Hipersensibilidade a qualquer componente dos produtos.

• Podem ocorrer, com bisfosfonatos orais ou endovenosos: 
Hipersensibilidade a qualquer componente dos produtos;  dor 
óssea, articular ou muscular grave podem ocorrer. Interrompa 
o uso se sintomas graves se desenvolvem.  A osteonecrose da 
mandíbula e fraturas atípicas foram relatadas raramente. 
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1.1.8.5. Denosumabe
Denosumabe é um anticorpo monoclonal totalmente humano con-
tra o RANKL, reduzindo a diferenciação de células precursoras em 
osteoclastos maduros, além de diminuir a função e sobrevida dos 
osteoclastos maduros ativados.(88) O Denosumabe é aplicado por 
injeção subcutânea de 60 mg uma vez dada a cada 6 meses. Ele 
está disponível em seringa pré-cheia de dose única. Denosumabe 
foi avaliado em um grande ensaio clínico randomizado multicêntri-
co (Fracture Reduction Evaluation of Denosumab in Osteoporosis 
Every 6 Months – estudo FREEDOM).(89) Demonstrou neste estu-
do aumento signi� cativo e sustentado da DMO em todos os sítios 
mensurados, diminuição dos marcadores da remodelação e redu-
ção signi� cativa da incidência de fraturas vertebrais (68%), não-
vertebrais (20%) e de quadril (40%) (Figura 10).
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A extensão do estudo FREEDOM de duração de até 10 anos 
com esta medicação demonstrou um bom perfil de segurança 
e manutenção de baixos índices de fraturas osteoporóticas.(90) 

Quanto aos eventos adversos como o uso do Denosumabe, o 
estudo FREEDOM e sua extensão(86,90)   nos alertam para:  hi-
pocalcemia pode ser um risco e  deve ser corrigida antes do 
início da terapia. Infecções graves, incluindo infecções de pele, 
podem ocorrer e  pacientes devem ser aconselhados a procu-
rar atenção médica imediata se sinais ou sintomas de infec-
ção, incluindo a celulite, se desenvolver;  Dermatites, erupções 
cutâneas, e eczema foram relatados; considerar a interrupção 
do uso de denosumabe se desenvolver sintomas graves; Em pa-
cientes tratados com denosumabe, osteonecrose de mandíbula 
foram relatados; Efeito rebote de elevação dos biomarcado-
res da remodeção óssea pode acontecer após descontinuação 
do denosumabe, aumentando o risco de múltiplas fraturas 
vertebrais.

• Doses e vias de administração do Denosumabe: 60 mg admi-
nistrada uma vez a cada 6 meses por injeção subcutânea na 
coxa ou no abdómen. 

• Cuidados especiais da administração do Denosumabe: contrain-
dicado nos seguintes casos- Hipocalcemia; Hipersensibilidade 
conhecida ao denosumabe. Precauções devem ser tomadas no 
uso do denosumabe nas situações clínicas de: infecções sérias, 
incluindo infecções cutâneas; reações ana� láticas; Dermatites, 
erupções cutâneas, e eczema; Dor óssea, articular ou muscular 
grave podem ocorrer. Interrompa o uso se sintomas graves se 
desenvolvem. A osteonecrose da mandíbula e fraturas atípicas 
foram relatadas raramente.
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1.1.8.6. Teriparatida
A Teriparatida, administrada através de injeção subcutânea diá-
ria, é um agente que estimula diretamente a formação óssea pro-
movida pelos osteoblastos, resultando em substancial aumento 
na densidade e conectividade trabecular óssea em mulheres com 
osteoporose menopausal. A teriparatida (PTH 1-34 recombinan-
te humano) tem aprovação para tratamento da osteoporose em 
mulheres menopausadas com alto risco de fratura. O principal 
estudo que suporta esta indicação é o � e Fracture Prevention 
Trial of PTH 1-34; neste estudo, 1637 mulheres menopausadas 
com fratura vertebral prévia foram randomicamente arroladas 
para receber teriparatida (20 ou 40 mcg/dia, por via subcutânea) 
ou placebo.(91) Após um seguimento médio de 18 meses de trata-
mento, no grupo de 20mcg (dose comercializada), um aumento 
da DMO, em relação ao placebo, de 9% e 3% na coluna lombar e 
colo femoral, respectivamente. Demonstrou-se também redução 
do risco de fraturas vertebrais em 65% e de fraturas não verte-
brais em 53%. O estudo não teve poder para detectar redução 
nas fraturas de quadril especi� camente. Os eventos adversos re-
lacionados ao uso da Teriparatida nesse ensaio clínico mencio-
nado incluem câimbras musculares, náuseas e infrequente hiper-
calcemia(91) Altas doses de tratamento com teriparatida (muito 
superiores - até 60 vezes maior - às administradas em humanos 
e com exposição prolongada) promoveram tumores ósseos (os-
teosarcomas) em modelos experimentais com ratos, embora o 
signi� cado em humanos seja incerto.(92) Teriparatida não deveria 
ser administrada para pacientes com hipercalcemia, metástases 
ósseas, doença de Paget e naquelas submetidas a radiação es-
quelética prévia;seu uso máximo aprovado é de 24 meses.(93) Um 
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estudo recente, comparando diretamente a Teriparatida versus 
Risedronato em pacientes com osteoporose grave, demonstrou 
superioridade da Teriparatida na redução de fraturas vertebrais 
e fraturas clínicas.(94) 

• Doses e vias de administração da Teriparatida : 20 mcg admi-
nistrada uma vez por dia, por injeção subcutânea na coxa ou 
no abdómen , por 24 meses.

• Cuidados especiais da administração da teriparatida.: con-
traindicado nos seguintes casos- Hipersensibilidade à subs-
tância ativa ou a qualquer um dos excipientes;  Gravidez e alei-
tamento; Hipercalcémia; insu� ciência  renal grave (clearence 
de creatinina < 30 mL/min); Doenças ósseas metabólicas que 
não a osteoporose primária (incluindo hiperparatiroidismo e 
a Doença de Paget do osso);  Aumentos inexplicáveis da fos-
fatase alcalina; Prévia radioterapia do esqueleto externa ou 
por implante; Doentes com neoplasias ósseas ou metástases 
ósseas devem ser excluídos do tratamento com teriparatida. 
Precauções devem ser tomadas no uso do denosumabe nas si-
tuações clínicas de: hipercalciúria, litíase renal e distúrbios do 
metabolismo do ácido úrico.

1.1.8.7. Ranelato de estrôncio
O ranelato de estrôncio (RE) é um agente oralmente ativo, consistindo 
em 2 átomos de estrôncio associados ao ácido ranélico. Seu mecanis-
mo de ação de ação, demonstrado em estudos experimentais e eviden-
ciado em humanos, consiste em um simultâneo estímulo da formação 
e inibição da reabsorção óssea, desacoplando, desta maneira, a remo-
delação óssea.(95) Sua atuação parece ser dar, nos osteoblastos, através 
dos receptores sensíveis de Cálcio (CaSR)(96) e, nos osteoclastos, pela 
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modulação no sistema RANK-RANKL.(97) A administração envolve a 
dissolução de 2g de ranelato de estrôncio em água e tomada antes de 
deitar. Sua aprovação para o tratamento e prevenção da osteoporo-
se pós-menopausal (A) se fundamenta em uma extenso programa de 
ECRs em que se destacam: - O estudo SOTI (Study of Osteoporosis 
Treatment Intervention)(98) e o  estudo TROPOs (Treatment of 
Peripheral Osteoporosis);(99) estes estudos demonstraram que  o rane-
lato de estrôncio promoveu ganhos signi� cativos de densidade mine-
ral óssea e de   redução no risco de fraturas vertebrais,  não-vertebrais  
e de quadril (Figura 11).  Uma metánalise(100) (que incluiu também os 
estudos mencionados acima) também con� rmou a  evidência de que o 
RE é efetivo na redução do risco de fraturas vertebrais e não-vertebrais.

0 0,5

0,48

0,51

0,62

0,59

0,84

0,81

0,55

1 1,5

Em 1 ano Risco Relativo e IC 95%

Fx Vertebral Clínica
Fx Vertebral

Fx Vertebral Clínica
Fx Vertebral

Fx Não Vertebral
Fx Não Vertebral Maior

Fx Quadril*

Vertebral
Fx Não Vertebral

Fx Não Vertebral Maior
Quadril

RR

Em 3 anos

Em 5 anos

-52%
-49%

-38%
-41%
-16%
-19%
-45%

-24%
-15%
-18%
-43%

P<0.001
P<0.001
P<0.05
P<0.05
P<0.05

Figura 11. Redução do risco de fraturas com ranelato de estrôncio 
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Recentemente, a agência europeia de medicamentos (EMA) atu-
alizou sua avaliação contraindicando o uso do RE em pacientes com 
história atual ou passada de evento tromboembólico venoso, doença 
isquémica cardíaca, doença arterial periférica, doença cerebrovascu-
lar, e / ou em caso de hipertensão não controlada ou imobilização 
temporária ou permanente.(101,102) Em recente comunicado aos mé-
dicos brasileiros, o fabricante do ranelato de estrôncio anunciou a 
parada de sua fabricação e comercialização no Brasil em 2018.(103)

• Doses e vias de administração do Ranelato de estrôncio: 2g (1 
sachê)  uma vez por dia por via oral

• Cuidados especiais da administração do ranelato de estrôn-
cio: contraindicado nos seguintes casos- Hipersensibilidade à 
substância ativa ou a qualquer um dos componentes da fór-
mula; eventos tromboembólicos venosos (TEV) atuais ou an-
teriores incluindo trombose venosa profunda ou embolismo 
pulmonar; Imobilização temporária ou permanente devido, 
por exemplo, a recuperação pós-cirúrgica ou estar acamado de 
forma prolongada; Estabelecido, atual ou histórico médico de 
doença isquêmica cardíaca, doença arterial periférica e/ou do-
ença cerebrovascular; hipertensão não-controlada.

2.0. Manejo das opções terapêuticas
A osteoporose é frequentemente diagnosticada em mulheres na quin-
ta década de vida, resultando em até 30-40 anos durante os quais há 
progressão da perda óssea e aumento do risco de fratura. Assim sendo, 
decisões de tratamento para osteoporose devem considerar não ape-
nas se tratar, mas também qual é a abordagem mais racional no con-
trole de longo prazo da doença, com os objetivos de minimizar risco 
de fratura e reduzir a ocorrência de eventos adversos. Assim, medica-
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mentos diferentes são mais adequados em diferentes idades e gravida-
de da doença. Vamos apresentar a seguir um racional para as decisões 
de tratamento em diferentes idades e estágios da osteoporose baseado 
na melhor evidência disponível e em nossa experiência pessoal. 

2.1. Tratamento nos primeiros anos após a menopausa (50-65 
anos) com osteoporose ou alto risco de fratura avaliado pelo FRAX
A opção terapêutica mais lógica para esse grupo de mulheres é a Terapia 
de Reposição Hormonal (TRH) ou o Raloxifeno, especialmente em mu-
lheres com sintomatologia climatérica (TRH), ou o raloxifeno naquelas 
sem sintomas vasomotores, respeitadas as contraindicações para o uso 
de tais medicamentos. O risco de fratura nesses indivíduos mais jovens 
é baixo (especialmente na ausência de história de fraturas), são sendo 
a maior preocupação a ocorrência de fraturas vertebrais (reduzida pelo 
uso de TRH ou Raloxifeno) de punho (reduzida pelo uso de TRH); nesta 
faixa etária, a fratura de quadril é particularmente rara.(56,57,62) A TRH 
pode ser substituída sequencialmente pelo Raloxifeno em alguns indi-
víduos, uma vez que as ondas de calor e sudorese noturna não sejam 
mais um problema; além disso, a redução do risco de câncer de mama 
é um benefício adicional do uso do raloxifeno.(62) Se as pacientes apre-
sentam contraindicações ao uso de TRH e raloxifeno,  têm fraturas ou 
apresentam perda de densidade mineral óssea durante o tratamento ou 
simplesmente atingem uma idade em que TRH ou raloxifeno não são 
mais desejáveis   (com base em outros riscos, como trombose venosa), 
uma mudança para outras  terapias antirreabsortivas como os bisfosfo-
natos ou denosumabe deve ser considerada.(104)

2.2. Tratamento na pós-menopausa avançada (a partir de 65 anos)
À medida que a paciente envelhece, agentes que apresentem e� cácia 
comprovada tanto em fraturas, vertebrais quanto não-vertebrais e 
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de quadril são necessárias. Neste período da vida, o uso dos bisfos-
fonatos ou do denosumabe revelam-se particularmente úteis.(72,89) 

Em mulheres na pós-menopausa com osteoporose que estão toman-
do bifosfonatos, há uma recomendação da American Society of Bone 
Mineral Research (ASBMR)  orientando que o risco de fratura seja 
reavaliado após 3 anos( bisfosfonato endovenoso) a 5 anos( bisfos-
fonato oral), e mulheres que permanecem com alto risco de fratu-
ras( aquelas que apresentaram fraturas prévias ou ainda tenham um 
T-score ≤ -2,5 desvios padrão no fêmur proximal) devam continuar 
a terapia, enquanto que aquelas que apresentam risco moderado de 
fraturas devem ser consideradas para uma pausa temporária( Drug 
Holiday) de bisfosfonatos. Uma vez iniciado a pausa com bisfosfona-
to, devemos reavaliar o risco de fratura em intervalos de 2 a 4 anos 
e considere reiniciar o tratamento com osteoporose se houver um 
declínio signi� cativo na DMO, uma fratura interveniente ou outros 
fatores que alterem o risco de fratura.(105)

Mulheres na pós-menopausa tratada com
Bisfosfonatos Oral (> 5 anos) ou Intravenoso (>3 anos)

SIM

SIM

Continuar bisfosfonato ou troca
por droga alternativa.

Reavaliar cada 2-3 anos

T-score fêmur ≤ -2.5
ou

Risco elevado de fratura (FRAX)

Continuar bisfosfonato por até 10 anos ou trocar
por droga alternativa. Reavaliar cada 2-3 anos

Considerar feriado de tratamento.
Reavaliar cada 2-3 anos

NÃO

NÃO

Fratura de fêmur, vertebral ou múltiplas antes ou durante
o tratamento

Bisfosfonatos - Quanto tempo tratar?
ASBMR TASK FORCE - RECOMENDAÇÕES

Figura. Tempo de uso dos Bisfosfonatos
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Em mulheres na pós-menopausa com osteoporose que estão 
tomando denosumabe, sugerimos que o risco de fratura seja reava-
liado após 5 a 10 anos e que mulheres que ainda permanecem com 
alto risco de fraturas devam continuar com denosumabe ou serem 
tratadas com outras terapias para osteoporose. A administração de 
denosumabe não deve ser interrompida sem uso antirreabsortivos 
subsequentes (em geral bisfofonatos) para evitar um aumento sú-
bito e intenso (rebote) na remodelação óssea e diminuir o risco de 
perda rápida da densidade mineral óssea e risco aumentado de fra-
turas vertebrais múltiplas.(106)

1.3. Pacientes com osteoporose grave
Pacientes com osteoporose grave (aquelas com múltiplas fraturas, 
especialmente se recentes, ou com DMO muito baixa) ou que apre-
sentem falha terapêutica à terapia antirreabsortiva, são candida-
tas ao uso de droga anabólica como a Teriparatida. Essa medicação 
deve ser usada por 2 anos para redução de fraturas vertebrais e 
não-vertebrais, sendo obrigatório o uso de medicação de manu-
tenção  bisfofonatos ou denosumabe) pós- termino da teriparatida  
para consolidação dos benefícios anabólicos deste tratamento.(93)

Recomendações � nais
1. A osteoporose acomete mais de 200 milhões de mulheres no 

mundo. As fraturas por fragilidade decorrente da osteopo-
rose podem trazer grandes consequências de saúde, sociais e 
econômicas.

2. A abordagem diagnóstica e de avaliação de risco de fratura deve 
ser abrangente, envolvendo anamnese, exame físico, medida 
da densidade mineral óssea, eventualmente exame de radioló-
gico vertebral e outros exames complementares para pesquisa 
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de causas secundárias de osteoporose. A aplicação de algorit-
mo para cálculo de risco para fraturas (FRAX®) vem ganhando 
evidência para seu uso na população brasileira.

3. A abordagem não farmacológica é de grande importância: dieta 
rica em cálcio e se necessário suplementação de cálcio, adequa-
ção da vitamina D, atividade física regular, prevenção de quedas, 
eliminação de fatores de risco para osteoporose e para fraturas.

4. Tratamento farmacológico da osteoporose inclui medicamen-
tos antirreabsortivos, anabólicos e de ação mista. Dentre os 
medicamentos, as opções são: terapia de hormonal, modula-
dores dos receptores do estrogênio, bisfosfonatos e agentes 
biológicos.

5. Dentro da abordagem multidisciplinar da Osteoporose, o gi-
necologista tem um papel muito importante. Como clínico da 
mulher em todas as fases de sua vida, encontra-se em posi-
ção privilegiada para atuar ativamente no tratamento opor-
tuno desta doença, e, assim, deve incorporar o combate à 
Osteoporose como uma de suas atividades prioritárias.
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