
 

 

   Legenda: * Carregue aqui para aceder à calculadora FRAX@Port  – o resultado indica a probabilidade de fractura de fragilidade a 10 anos. 
DMO - densidade mineral óssea; DRC – doença renal crónica; DXA – densitometria; IBPs - inibidores da bomba de protões; IMC - índice de massa corporal; PTH – hormona paratiroidea; QMT – 
quimioterapia; RT – radioterapia; SSRIs - inibidores seletivos da recaptação da serotonina; TFG – taxa de filtração glomerular.  
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- Lupus sistémico 
- Sarcoidose 
- Espondilite anquilosante 
- Furosemida 
- Heparina 
- IBPs  / antiácidos 

- Hiperparatiroidismo 
- Hipercortisolismo 
- Hiperprolactinemia 
- Acromegalia 
- Défice hormona de crescimento 
- Mieloma múltiplo 

 

- SSRIs 
- Anti-convulsionantes / psicóticos 
- Anti-retroviricos 
- Inibidores da aromatase 
- QMT / Imunosupressores 

  

- Imobilização prolongada 
- Paralisia 
- Quedas frequentes 
- Doença Renal Crónica 
- Diabetes Mellitus 2 

 

- Anorexia Nervosa 
- Déficiência de cálcio ou vitamina D 
- Doença celiaca 
- Intolerância à lactose 
- Doença Inflamatória Intestinal 
- Cirurgia Bariátrica  

 

- Fratura de fragilidade previa  
- Fratura de anca em familiar de 1ºgrau 
- Artrite Reumatoide 
- Diabetes Mellitus 1  
- Doença Hepática Crónica 
- Má nutrição / absorção crónicas 

 

- ≥1 fratura de fragilidade da anca OU 
- ≥1 fratura vertebral sintomática OU 

- ≥2 fraturas de fragilidade  

 

   Indivíduos com ≥50 anos E história de 
fratura prévia: 

FRAX@Port* 
(sem DMO)  

DXA seguida de 
FRAX@Port 
(com DMO)  

 

MEDIDAS GERAIS 
Repetir FRAX ± DXA a cada 2 anos 

(ponderar DXA segundo valor prévio)  

 MEDIDAS GERAIS 
Repetir FRAX cada 5 anos entre os 
50-70 anos e cada 2-3 anos se >70 

anos (ajuste da frequência segundo 
valor prévio)  

Sim 

TRATAMENTO FARMACOLÓGICO 
± SUPLEMENTAÇÃO Cálcio+2 E 

Vitamina D 
- Reavaliação clínica anual (IMC, adesão 
ao tratamento, novas fraturas e fatores 

de risco) 
- Repetir DXA após 2-3 anos de 

tratamento OU sempre que alteração 
importante dos fatores de risco  

- IMC <18.5 kg/m2 

- Abuso de álcool 
- Tabagismo atual 
- Corticoterapia oral há >3 meses  
   (>5 mg/dia prednisolona ou      
   equivalente) 

- Hipogonadismo  
- Menopausa em <45 anos 
- Hipertiroidismo de longa  
   duração sem tratamento 
- Osteogénesis imperfecta no  
   adulto 
 

 Indivíduos com ≥50 anos OU <50 anos se fatores de risco para Osteoporose: 

 

Sim 

1
. 

≤7% major 
E ≤2% anca 

<9% major E 
<2,5% anca 

Pessoas com fatores de risco não incluidos no FRAX OU presença de outras condições com risco de Osteoporose secundária: 

3
. 

2
. 

≥11% major OU ≥3% anca  

Valor intermédio 

≥9% major OU ≥2,5% anca  

  

Considerar 

https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.aspx?lang=pr
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 TRATAMENTO FARMACOLÓGICO: 

 
 
MONITORIZAÇÃO FARMACOLÓGICA: 

 

 

 

  
 

 

  Redução de Fratura Indicações Comtra-indicações Efeitos adversos 

Fármaco Posologia Vertebral 
Não 

vertebral 
Anca  

Bifosfonato  

Alendronato 
(oral) 

70 mg, 1x/semana 
(ou 10 mg/dia) 

✔️ ✔️  ✔️  

1ª linha 
Boa tolerância 

Baixo custo 
TFG < 30-35ml/min 

- Osteonecrose da 
mandíbula 

- Fraturas atípicas do 
fémur (raras) 

- Reação fase aguda (febre 
mialgias, linfopenia) após 

1ª toma ev 

Risedronato (oral) 
35 mg 1x/semana 

(ou 5 mg/dia) 
✔️  ✔️  ✔️  

Ibandronato 
(oral) 

150 mg, 1x/mês ✔️  ✖️ ✖️ 

Ácido 
Zoledrónico 

(endovenoso) 
5 mg, 1x/ano ✔️  ✔️  ✔️  2ª linha 

Se intolerância oral, 
défice absorção, 

baixa compliance aos 
bifosfonatos orais, 

demência 
Denosumab 

Anticorpo 
monoclonal que 

neutraliza o 
RANKL 

(subcutâneo) 

60 mg, 
6/6 meses 

✔️ ✔️ ✔️  

Teriparatida 

Análogo PTH, 
agente anabólico 

(subcutâneo) 

20 μg/dia, 
18 a 24 meses 

✔️  ✔️  ✖️  

3ª linha 
Alto custo 

OP muito severa ou 
refratária 

DRC grave; Hipercalcemia; 
Doença de Paget; RT óssea 

prévia; História de neoplasia 
esquelética 

Hipercalcemia 
Osteossarcoma (?) 

Múltiplas fraturas de fragilidade prévias ao tratamento? 
Fratura de fragilidade durante terapêutica? 

Ausência de adesão ao tratamento? 
T-SCORE anca ≤ -2,5? 

Elevado risco de fratura? 

 

 
 

Bifosfonato oral (≥5anos) / endovenoso (≥3anos) 

 

Manter terapêutica ou 
alterar agente 

Considerar interrupção 
durante 2-3 anos 

 

Sim Não 

Denosumab (≥5anos) 

 
Elevado risco de fratura? 

 
 

Sim 

Manter terapêutica 
ou alterar agente 

Não 

Não interromper denosumab sem 
iniciar alternativa terapêutica 

Teriparatida 

 
Tratamento durante no máximo  

18-24 meses 

 
 

Deve ser seguido por 
agente anti-reabsortivo 
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MEDIDAS GERAIS:                                                                                           DICAS PARA A TOMA DE BIFOSFONATOS:                                                                                                                                              

     
 

          
 
 
 
 

         
       
   QUANDO SUSPEITAR DE OSTEOPOROSE SECUNDÁRIA?  
 

                           
    QUANDO REFERENCIAR?                             
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- Pharmacological Management of Osteoporosis in Postmenopausal Women: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab, 2019. 

 

 

▪ Evicção de álcool e tabaco 
 

▪ Exposição solar (15 minutos/dia) 
 

▪ Atividade física: 
▪ Exercícios com algum impacto (subir escadas, marcha rápida) e resistência 

(pesos, elásticos) 
▪ Nos casos de fratura prévia, preferir natação ou hidroginástica 
 

▪ Prevenção de quedas: 
▪ Utilizar sapatos fechados com sola antiderrapante 
▪ Eliminar tapetes e objetos do chão 
▪ Tomar banho com banco 
▪ Boa iluminação (incluindo luzes de presença à noite) 

 

▪ Alimentação equilibrada: 
▪ Alimentos ricos em cálcio (vegetais, lacticínios, sardinha) 
▪ Alimentos ricos em vitamina D (gema de ovo, fígado e peixes gordos) 

 

▪ Suplementação, quando necessária: 
 
▪ Cálcio 1000-1200 mg/dia, se consumo não assegurado pela dieta  

(ferramenta útil: Calculadora de Cálcio da Mimosa) 
 

▪ Vitamina D 800-2000 UI/dia, se 25(OH)VitD <30ng/mL  
(pedir estudo analítico se: doenças hepática ou renal crónicas, síndromes de 
má absorção, idosos, obesos ou tratamentos com glucocorticoides, anti-
retrovíricos ou anti-convulsionantes) 

 

 

▪ Múltiplas fracturas 

▪ Fratura em mulher na pré menopausa ou no homem <70 anos 

▪ Presença de condições com risco de Osteoporose secundária 

▪ DXA com Z-score ≤-2,0 

▪ Fratura durante a terapêutica 

 

 

 

▪ Dúvida quanto ao risco absoluto de fratura 

▪ Dúvida quanto a terapêutica a instituir 

▪ Osteoporose secundária 

▪ Refratariedade à terapêutica 

▪ Dor persistente após fratura 

 
 

 

 

 

 

▪ Em jejum e pelo menos 30 minutos antes da refeição 

▪ Não tomar com outros medicamentos concomitantemente 

▪ Permanecer de pé ou sentado com o tronco na vertical pelo menos 30 
minutos após a toma 

 

 

 

https://mimosa.com.pt/teste-calcio/Home/Step1-

