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A Osteoporose pode estar na origem
de muitos casos de fraturas,

nomeadamente do rádio distal ,  da
coluna e da anca.

 
Esta situação envolve custos elevados

para o Estado. Em termos de
tratamento hospitalar destas fraturas,
terão sido gastos mais de 60 milhões

de euros/ano.
 

A Osteoporose e as fraturas que lhe
estão associadas são a patologia
músculo-esquelético com maior

impacto a nível mundial .
 

Podemos definir  a Osteoporose como
uma doença esquelética sistémica,  que
afeta predominantemente as mulheres

após a menopausa,  que se carateriza
pela redução da densidade mineral

óssea e pela degradação da
microarquitectura do tecido ósseo,  e
da  suscetibi l idade para as fraturas .

OSTEOPOROSE



após a ocorrência de uma
fratura;

através de um exame médico
específ ico que mede a
densidade óssea,  a
densitometria óssea.

A Osteoporose é uma doença
silenciosa,  uma vez que não
apresenta sintomas diretamente
associados.  

De um modo geral  o paciente
apenas descobre que sofre de
Osteoporose de forma tardia e
de uma de duas formas:  

PRINCIPAIS SINTOMAS



Osteoclastos  –  células ósseas
responsáveis pela absorção e
eliminação do tecido ósseo velho;

Osteoblastos  –  células ósseas
responsáveis pela formação de
novo osso,  nas cavidades abertas
pelos Osteoclastos.

As células responsáveis por este
ciclo e renovação são:

O nosso esqueleto sofre,  ao longo
da vida,  um processo contínuo de
destruição e regeneração do seu
tecido,  que está relacionado com as
exigências que a nossa vida lhe
impõe (a cada três meses cerca e
10% do nosso esqueleto é renovado).

   PRINCIPAIS CAUSAS



   PRINCIPAIS FATORES DE RISCO
Predisposição genética
Envelhecimento
Algumas doenças tais como:

Dieta nutricionalmente pobre (p.e.  -  cálcio e vitima D)
Sedentarismo
Tabagismo
Alcoolismo
Uso prolongado de medicamentos tais como:

Menopausa
Imobil ização prolongada (aquando de algumas fraturas com
tratamento ortopédico conservador)

           -  Diabetes
           -  Doenças autoimunes
           -  Distúrbios hormonais (especialmente Síndrome de   
             Cushing, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo,  
             hipogonadismo)
           -  Doença renal crónica
           -  Artrite reumatoide
           -  Certos tipos de cancro (mieloma múltiplo)

           -  progesterona
           -  corticosteroides
           -  hormona tiroideia
           -  quimioterapia
           -  anti  convulsivantes



mulheres com mais de 60 anos e homens com mais de 70
anos,  na ausência de fatores de risco;
ambos os sexos a partir  dos 45 anos se existirem fatores
de risco;
situações que levantem suspeitas para a existência de
causas de osteoporose secundária,  ou fraturas vertebrais ,
após realização de radiografia da coluna dorsal  e lombar.

Consultar o seu médico é mandatório .  Da análise de fatores
como a idade, peso, altura do paciente,  hábitos tabágicos e
alcoolismo, uso ou não de corticoides e ainda história de
fraturas osteoporóticas na família ,  determina um
diagnóstico inicial .

Para se obter um diagnóstico de confirmação deve ser
efetuado uma densitometria óssea,  sendo este um exame
fiável que permite medir a densidade mineral  óssea,  sendo
até possível  prever o r isco de fraturas.
Os valores obtidos são comparados com os de uma pessoa
saudável com o mesmo peso,  sexo,  altura e idade.

A densitometria óssea é um exame solicitado a:

   DIAGNÓSTICO



ajustar dieta,  ingestão de
cálcio e vitamina D (ou uso de
suplementação após a
refeição);

prática de atividade física
regular,  exercícios tais como
caminhadas,  dança ou
hidroginástica.

Seguindo as orientações do seu
médico assistente,  o melhor
tratamento passa pela
prevenção. Medidas de alteração
do esti lo de vida do paciente
que promovam a contenção de
perda de massa óssea tais como:

TRATAMENTO



Adoção de bons hábitos al imentares ,  com alimentos r icos em cálcio que encontramos no
leite e seus derivados,  nos brócolos e outros vegetais e leguminosas de folha verde-escuro,
nos ovos,  nos peixes r icos em gorduras,  uma vez que o cálcio é um mineral  fundamental
para o processo de formação do esqueleto,  garantindo a resistência óssea,  participa nos
processos de contração muscular ,  na l ibertação de hormonas e na coagulação sanguínea;

Absorção de vitamina D -  uma vez que o número de al imentos r icos em vitamina D é
reduzido,  sendo até um elemento essencial  no processo de absorção de cálcio,  é
recomendado uma exposição solar de 15 minutos diários (sem protetor solar)  no horário de
menor calor ,  para que seja produzida vitamina D em quantidade suficiente,  para que esta
possa chegar ao intestino promovendo a incorporação do cálcio;

A prática de exercício f ísico e atividades f ísicas de alto impacto  tais como caminhar ou
correr,  pular ,  dançar,  subir escadas estimulam a formação de massa óssea e auxil iam no
fortalecimento muscular ,  l igamentos e articulações que são um fator importante na
prevenção de quedas;

Evitar consumo excessivo de cafeína;

Evitar o tabagismo ;

Evitar a ingestão de álcool .

Como já se referiu o melhor tratamento é a prevenção.  A adoção de hábitos al imentares e de
vida saudável como  método de prevenção da osteoporose deve ter início na infância :

PREVENÇÃO



Com a confirmação do diagnóstico e o
início do tratamento,  devem ser
tomadas medidas para que se reduzam
as probabil idades de futuras quedas e
eventuais fraturas.

Deve-se preparar a habitação onde
reside ,  retirando tapetes e instalando
nalguns locais piso antiderrapante,
nomeadamente nas casas de banho
assim como barras de proteção.

Sempre que possível  efetuar testes de
visão e audição na população mais
idosa,  bem como ter apoio da
fisioterapia no sentido de desenvolver
um programa de exercícios de
fortalecimento do tronco ,  melhorando
assim o equil íbrio.

VIVER COM A OSTEOPOROSE


