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DEFINIÇÃO

• Osteoporose é uma doença osteometabólica, caracterizada por baixa massa
óssea e ruptura da arquitetura óssea, resultando em comprometimento da
resistência óssea e aumento do risco de fratura.

• Patologia silenciosa, sem sintomas, até que ocorra a 1ª fratura, fazendo-se
necessária a avaliação de risco para identificar os pacientes com maior chance de
eventos clínicos.
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FRAX®

• Ferramenta de Avaliação de Risco de Fratura, que ajuda a prever o risco em 10 anos de uma
fratura de quadril ou outra grande fratura osteoporótica (coluna, antebraço e ombro).

• Validado para pacientes não tratados entre 40 e 90 anos. O cálculo é baseado em um conjunto de
fatores.

• Limiar para intervenção, determinando que o tratamento farmacológico deva ser iniciado é
quando a probabilidade de uma fratura em 10 anos for ≥ 3% no quadril ou ≥ 20% para uma
fratura maior.

• Limitações: apenas 4 etnias nos Estados Unidos (caucasianos, negros, hispânicos e asiáticos) e
falta de validação em pacientes tratados.
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Probabilidade de fratura usando o FRAX:



AVALIAÇÃO CLÍNICA

❖Anamnese:

• Revisão completa dos sistemas e histórico de distúrbios familiares relevantes, procedimentos
cirúrgicos anteriores, medicamentos, suplementos alimentares, intolerâncias alimentares e estilo
de vida fornecem informações úteis no manejo de pacientes com osteoporose.

• Investigar sintomas de causas potencialmente corrigíveis de fragilidade esquelética ou
comorbidades que possam influenciar as decisões de tratamento.
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AVALIAÇÃO CLÍNICA

❖Exame Físico:
• Prcurar sequelas de fraturas, consequência de uma fratura recente ou anormalidades sugestivas

de uma causa secundária de osteoporose.

• Avaliação dos riscos de fratura:

➢medida precisa da altura (estadiômetro), medida do peso (IMC);

➢presença de cifose ou diminuição da distância entre as costelas inferiores e a borda pélvica.

• Sensibilidade óssea pode ser causa de osteomalácia. Testículos atróficos sugerem hipogonadismo.
Observar estigmas do hipertireoidismo ou da síndrome de Cushing.

• Esclera azul, perda auditiva e dentes amarelo amarronzados são sugestivos de osteogênese
imperfeita.
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AVALIAÇÃO CLÍNICA

❖Avaliação laboratorial e investigação de causas secundárias:

• Dosagem de Ca e P séricos e urinários, FA, HMG, eletroforese de proteínas, VHS, 
25-OH- vit. D e PTH, função hepática, renal, adrenal, hipofisária e tireoidiana.

• Avaliação da calciúria de 24 h e sumário de urina.

• Ca urinário 250 mg/24 h - mulheres

> 300 mg/24 h - homens
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AVALIAÇÃO CLÍNICA

❖Marcadores de turnover ósseo:

➢Marcadores de reabsorção óssea são fragmentos de colágeno tipo I liberados durante a
reabsorção óssea osteoclástica. São: NTX, CTX, DPD e PYD.

➢Marcadores de formação óssea são proteínas secretadas ou subprodutos da produção de
colágeno tipo I por osteoblastos. São: FAOP, P1NP e osteocalcina.

• Não podem ser usados para diagnosticar ou determinar a causa da osteoporose, mas oferecem o
potencial de prever o risco de fratura independentemente da DMO e podem ser úteis para
monitorar os efeitos metabólicos da terapia.
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RASTREAMENTO E DIAGNÓSTICO

• Triagem: todas as mulheres ≥ 65 anos

todos os homens ≥ 70 anos

• Recomendação: todos os adultos ≥ 50 anos com história de fratura ou que
tenham fator de risco para essa doença óssea recebam rastreamento de DMO.
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RASTREAMENTO E DIAGNÓSTICO
❖Absorciometria de raios X de dupla energia (DXA):

• Método padrão ouro para medir DMO. Calcula a DMO de área em g/cm² e deriva parâmetros, como o T-score e Z-
score. É usada para classificação diagnóstica, avaliação do risco de fratura e monitoramento de mudanças ao longo
do tempo.

• Para homens e mulheres > 50 anos ou mulheres pós-menopausa: usa-se o T-score.

➢ T-score ≥ -1: Normal

➢ T-score entre -1 e -2,5: Osteopenia

➢ T-score ≤ -2,5: Osteoporose

• Para homens e mulheres < 50 anos e em pré-menopausa: usa-se o Z-score.

➢ Z-score > –2: normal

➢ Z-score ≤ –2: Baixa Massa Óssea

• Outros achados que indicam a presença de osteoporose: fraturas de fragilidade e presença de verticalização do osso
trabecular das vértebras.
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RASTREAMENTO E DIAGNÓSTICO

❖Escore Ósseo Trabecular (TBS)

• Tecnologia de imagem (software) adaptada diretamente à DXA da coluna lombar.

• Está associado a medidas diretas da microarquitetura óssea, prevê fraturas por
fragilidade atuais e futuras na osteoporose primária, é complemento útil da DMO na
detecção e predição de fraturas.
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RASTREAMENTO E DIAGNÓSTICO

• Tomografia periférica quantitativa de alta resolução:

➢Possibilita a aquisição de DMO e imagens da arquitetura cortical e trabecular ao mesmo tempo.

➢Desvantagem: limitação a regiões do esqueleto periférico.

➢Resultados: boa capacidade para identificar presença ou não de fraturas de fragilidade e
monitorar a resposta terapêutica.

• Biópsia óssea

➢Pode ser útil na avaliação da osteodistrofia renal, distúrbios infiltrativos do osso, em pacientes
que não estão respondendo à terapia como esperado, ou em pacientes com apresentações
incomuns de osteoporose. Requeridas pelo FDA para monitoramento de segurança em ensaios
clínicos de medicamentos para osteoporose.
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Osteoporose pós-menopausa



EPIDEMIOLOGIA

• Ocorrem cerca de 300.000 fraturas de quadril por ano nos EUA, mas há perto de 40 milhões de
mulheres com baixa DMO.

• 1:2 mulheres na pós-menopausa terá uma fratura osteoporótica durante a vida.

• Aquelas que já tiveram uma fratura têm alto risco de fraturas subsequentes.

• As fraturas podem causar dor, diminuição da mobilidade e função, medo de cair e estão
associadas à diminuição da qualidade de vida e aumento da mortalidade.

EASTELL, R. et al. Pharmacological Management of Osteoporosis in Postmenopausal Women: An Endocrine Society* Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab, May 2019.
BANDEIRA, F. Protocolos Clínicos em Endocrinologia e Diabetes. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.
.



ETIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA

• A deterioração arquitetônica e a perda óssea em mulheres aceleram durante os anos finais da
transição da menopausa e continua nas duas décadas seguintes a um ritmo acelerado.

• A perda de osso trabecular que ocorre durante a menopausa está diretamente relacionada à
queda brusca do estrógeno, que acarreta maior reabsorção e menor formação óssea, além de
interferir no metabolismo do cálcio reduzindo sua absorção intestinal e sua reabsorção tubular
renal independente do PTH.

• Dados sugerem que os decréscimos na massa óssea durante a pós-menopausa poderia ser
prevista por alterações no FSH sérico. Estudos moleculares têm demonstrado que o FSH estimula
diretamente a reabsorção óssea, agindo em um FSHR, aumentando a formação, a função e
sobrevivência de osteoclastos. O FSH parece ter várias ações no osso. Ele interage com complexos
de receptores imunes, aumenta a expressão do RANK e ativa a formação de osteoclastos pela
liberação de citocinas osteoclastogênicas.
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REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISES

❖Clinical Practice Guideline - Endocrine Society (2019)
• Duas revisões sistemáticas.

• 1ª revisão - sintetizou as evidências de ensaios clínicos randomizados envolvendo mulheres na pós-
menopausa com osteoporose primária. Incluiu 107 estudos (193.987 mulheres na pós-menopausa; idade
média - 66 anos; 55% brancas; acompanhamento médio - 28 meses). As meta-análises levaram em
consideração a qualidade dos ensaios de comparação com o placebo e a consistência dentro da classe.

• Redução significativa nas fraturas vertebrais: alendronato, risedronato, ibandronato, ácido zoledrônico,
denosumabe, teriparatida, abaloparatida, raloxifeno, bazedoxifeno, TH, tibolona, calcitonina,
romosozumabe, ranelato de estrôncio e lasofoxifeno.

• Redução significativa nas fraturas de quadril: alendronato, risedronato, ácido zoledrônico, denosumabe, TH
e uma combinação de cálcio + vit. D.

• Redução significativa nas fraturas não vertebrais: alendronato, risedronato, ácido zoledrônico,
denosumabe, teriparatida, abaloparatida, HT, tibolona, cálcio ou vit. D, romosozumabe e lasofoxifeno.

EASTELL, R. et al. Pharmacological Management of Osteoporosis in Postmenopausal Women: An Endocrine Society* Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab, May 2019.
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REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISES

• 2ª revisão – objetivou avaliar valores e preferências relevantes para o manejo da osteoporose em
mulheres e seguiu uma abordagem qualitativa.

• As mulheres considerararam a eficácia e os eventos adversos igualmente, seguidos pela conveniência
de tomar o medicamento e o impacto nas rotinas diárias (preferidos: VO e menor frequência de
tomada ou EV/SC se administrada com menor frequência).

• Custo e duração do tratamento foram fatores menos importantes para a tomada de decisão.

• Medo do câncer de mama e recusa em retomar o sangramento uterino foram razões comuns para não
escolher TH na menopausa.

• O cálcio e a vit D foram considerados seguros e terapêuticos.

EASTELL, R. et al. Pharmacological Management of Osteoporosis in Postmenopausal Women: An Endocrine Society* Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab, May 2019.



RECOMENDAÇÕES DE TRATAMENTO

• Uso de terapias farmacológicas em mulheres na pós-menopausa com
alto risco de fraturas, especialmente aquelas que sofreram uma
fratura recente, pois os benefícios superam os riscos.

EASTELL, R. et al. Pharmacological Management of Osteoporosis in Postmenopausal Women: An Endocrine Society* Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab, May 2019.



EVIDÊNCIAS

• Fratura recente (últimos 2 anos) é um melhor preditor de risco de fratura iminente.

• Terapias farmacológicas - iniciar sem demora em pacientes com fraturas recentes para prevenir
mais fraturas, com base no risco de fratura.

• Com base no Horizon Trial, a terapia deve ser iniciada 2 semanas ou mais após uma fratura de
quadril.

• As mulheres devem ser aconselhadas a respeito da ingestão adequada de cálcio e vit. D,
estratégias de prevenção de quedas, parar de fumar, evitar ingestão excessiva de álcool, realizar
exercícios de força muscular e treino de equilíbrio.

• Osteoporose diagnosticada - estratégias para prevenir fraturas subsequentes (farmacológicas e
outras) precisam ser reforçadas indefinidamente.

EASTELL, R. et al. Pharmacological Management of Osteoporosis in Postmenopausal Women: An Endocrine Society* Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab, May 2019.



Bisfosfonatos (antirreabsortivos)

• Mulheres na pós-menopausa com alto risco de fraturas - tratamento inicial com bisfosfonatos
(alendronato, risedronato, ácido zoledrônico e ibandronato).

• * Ibandronato não é recomendado para reduzir o risco de fratura não vertebral ou de quadril.

• Tratamento – reavaliar risco de fratura após 3 a 5 anos, as mulheres que permanecem com alto
risco devem continuar a terapia, enquanto aquelas com risco baixo a moderado deve considerar
um “bisphosphonate holiday.”

• * “bisphosphonate holiday” - Alendronato – 5 anos

- Ácido Zoledrônico – 3 anos

✓Este período pode ser > dependendo da DMO e das circunstâncias clínicas de cada paciente.

✓Reavaliar o risco de fratura em intervalos de 2 a 4 anos (FLEX TRIAL).

✓Reiniciar a terapia de osteoporose, se houver um declínio significativo na DMO, uma fratura
intermediária ou outros fatores que alterar o status de risco clínico.

EASTELL, R. et al. Pharmacological Management of Osteoporosis in Postmenopausal Women: An Endocrine Society* Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab, May 2019.



Bisfosfonatos

• Osteonecrose de Mandíbula

• Fraturas Femorais Atípicas

• Sd. Gripal-like

• Irritações gastrointestinais

• Clearence de creatinina ≤ 30 ml/min.

EASTELL, R. et al. Pharmacological Management of Osteoporosis in Postmenopausal Women: An Endocrine Society* Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab, May 2019.



Denosumabe

• Tratamento inicial alternativo - mulheres pós-menopausa com osteoporose e alto risco
de fraturas osteoporóticas.

• * dose - 60 mg SC 6/6 meses. Os efeitos na remodelação óssea, refletidos nos
marcadores CTX e P1NP, são revertidos após 6 meses se a droga não for tomada dentro
do prazo. Férias ou interrupção do tratamento não são recomendadas.

• Durante tratamento - risco de fratura deve ser reavaliado após 5 a 10 anos e as mulheres
que permanecem com alto risco de fraturas devem continuar ou ser tratadas com outras
terapias.

• A administração não deve ser adiada ou interrompida sem subsequente antirreabsortivo
ou outra terapia administrada para prevenir rebote na remodelação óssea e diminuir o
risco de rápida perda de DMO e um risco aumentado de fratura.

EASTELL, R. et al. Pharmacological Management of Osteoporosis in Postmenopausal Women: An Endocrine Society* Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab, May 2019.



Denosumabe (antirreabsortivo)

• FREEDOM - fase duplo-cega controlada por placebo - 3 anos.

FREEDOM Extension - todos os pacientes receberam denosumabe - 7 anos.

• OM (7 casos) + FFA (2 casos) – FREEDOM Extension.

• Hipocalcemia (± 0,05%) + condições concomitantes - má absorção ou DRC.

*uso Ca + vit. D

• * DRC - TFG até 15 mL/ min/1,73 m²

EASTELL, R. et al. Pharmacological Management of Osteoporosis in Postmenopausal Women: An Endocrine Society* Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab, May 2019.



Teriparatida e Abaloparatida (anabólicos)

• Mulheres pós-menopáusicas com osteoporose com risco muito elevado de fratura, como aquelas
com fraturas vertebrais graves ou múltiplas, por até 2 anos para a redução de fraturas vertebrais
e não vertebrais.

• Ao completar um curso, recomendamos o tratamento com terapias antirreabsortivas para
manutenção dos ganhos de DMO.

• Teriparatida x placebo =     74% no risco de fraturas vertebrais 

39% no risco de fraturas não vertebrais.

• Abaloparatida x placebo =      87% no risco de fraturas vertebrais                   

46% no risco de fraturas não vertebrais     

* Advertência - Osteosarcoma ratos - 1 caso (2016)

• Hipercalcemia

Redução de fratura de quadril 
não significativa

EASTELL, R. et al. Pharmacological Management of Osteoporosis in Postmenopausal Women: An Endocrine Society* Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab, May 2019.



Romosozumabe (anabólico) 
ATUALIZAÇÃO A (2020)

• Bloqueia as ações da Esclerostina.

• Mulheres pós-menopausa com osteoporose grave com risco muito alto de fratura - tratamento com romosozumabe por
até 1 ano para redução de fraturas vertebrais, quadris e não vertebrais.

• Dose - 210 mg/mês SC por 12 meses.

• Deve ser considerado como terapia de primeira linha em pacientes com osteoporose grave e que falharam nos
tratamentos antirreabsortivos.

• Contraindicação: mulheres com alto risco de DCV e AVC.

• Ao completar um curso, recomendamos o tratamento com terapias antirreabsortivas para manter o ganho de DMO e
reduzir o risco de fratura.

SHOBACK D. et al. Pharmacological Management of Osteoporosis in Postmenopausal Women: An Endocrine Society Guideline Update. J Clin Endocrinol Metab, March 2020.



Romosozumabe
• 2 grandes estudos de fase 3 foram conduzidos para testar sua eficácia na redução do risco de fratura vertebral e não vertebral e

nenhum para mostrar um efeito no risco de fratura de quadril.

• FRAME - 1º ano = romosozumabe x placebo – redução 73% fraturas vertebrais

2º ano = denosumabe – redução 75% fraturas vertebrais

3º ano = extensão com denosumabe – manutenção

• ARCH - 1 ano romosozumbe + 1 ano alendronato x 2 anos alendronato (redução de 48% no risco de fraturas vertebrais , 38% no
risco de fraturas de quadril e 19% no risco de fraturas não vertebrais).

• FRAME - 1 caso de OM e 1 caso de FFA (pacientes que só receberam romosozumabe no 1º ano).

• ARCH - MACE foram mais comuns no braço do romosozumabe.

• Romosozumabe + potente Teriparatida em 12 meses. DMO aumentou com romosozumabe em 11,3% (coluna), 4,1% (quadril total)
e 3,7% (colo fêmur), em comparação com a DMO do teriparatida de 7,1% (coluna), 1,3% (quadril total) e 1,1% (colo do fêmur).

SHOBACK D. et al. Pharmacological Management of Osteoporosis in Postmenopausal Women: An Endocrine Society Guideline Update. J Clin Endocrinol Metab, March 2020.



Moduladores Seletivos do Receptor de Estrogênio
(antirreabsortivos)

• Mulheres pós-menopáusicas com osteoporose com alto risco de fratura + paciente com
baixo risco de TVP e para quem os bisfosfonatos ou denosumabe não são adequados ou
com alto risco de câncer de mama, recomendamos raloxifeno ou bazedoxifeno para
reduzir o risco de fraturas vertebrais.

• Raloxifeno/Bezadoxifeno x placebo - mostrou uma redução de 40% / 39% no risco de
fraturas vertebrais, mas nenhum efeito significativo na redução do risco de fraturas de
quadril ou não vertebrais.

• Não há evidências sobre os efeitos no câncer de mama. 

• O risco de eventos tromboembólicos é semelhante ao do uso TH. 

EASTELL, R. et al. Pharmacological Management of Osteoporosis in Postmenopausal Women: An Endocrine Society* Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab, May 2019.



Terapia Hormonal na Menopausa e Tibolona
(antirreabsortivos)
(conditional recommendation)

• Mulheres na pós-menopausa com alto risco de fratura + < 60 anos de idade ou < 10 anos após a
menopausa; com baixo risco de TVP; aqueles nos quais os bisfosfonatos ou denosumabe não são
apropriados; com sintomas vasomotores incômodos; com sintomas climatéricos adicionais; sem
contraindicações; sem IAM ou AVC prévio ou alto risco para DCV; sem câncer de mama; dispostos
a fazer TH ou tomar tibolona.

• Sugerimos terapia hormonal na menopausa, usando terapia apenas de estrogênio em mulheres
com histerectomia, para prevenir todos os tipos de fraturas ou sugerimos tibolona para prevenir
fraturas vertebrais e não vertebrais.

• Observação técnica: Tibolona não está disponível nos Estados Unidos ou Canadá.

EASTELL, R. et al. Pharmacological Management of Osteoporosis in Postmenopausal Women: An Endocrine Society* Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab, May 2019.



Calcitonina
(conditional recommendation)

• Mulheres na pós-menopausa com alto risco de fratura com osteoporose, sugerimos que
calcitonina em spray nasal seja prescrita apenas em mulheres que não toleram raloxifeno,
bisfosfonatos, estrogênio, denosumabe, tibolona, abaloparatida ou teriparatida ou para as quais
essas terapias não são consideradas adequadas.

• Os testes com calcitonina em spray nasal não foram desenvolvidos para mostrar redução do
risco de fratura; entretanto, o ensaio Prevent Recurrence of Osteoporotic Fractures (PROOF)
mostrou eficácia para redução da fratura vertebral (na dose de 200 UI – spray nasal).

• Há evidências fracas para o alívio da dor da fratura vertebral com calcitonina.

EASTELL, R. et al. Pharmacological Management of Osteoporosis in Postmenopausal Women: An Endocrine Society* Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab, May 2019.



Cálcio e Vitamina D

• Mulheres pós-menopáusicas com baixa DMO e com alto risco de fraturas com osteoporose, sugerimos que o
cálcio e a vit. D sejam usados como adjuvantes às terapias para osteoporose (conditional recommendation).

• Em mulheres pós-menopáusicas com alto risco de fratura com osteoporose que não toleram bisfosfonatos,
estrogênio, moduladores seletivos da resposta ao estrogênio, denosumabe, tibolona, teriparatida e
abaloparatida, recomendamos a suplementação diária de cálcio e vit. D para prevenir fraturas de quadril
(strog recommendation).

• Recomendação ingestão total de cálcio de 1200 mg/dia – de preferência por ingestão alimentar.

• Endocrine Society recomendam um limite mínimo de 30 ng/mL de 25-OH-vit. D.



MONITORAMENTO

• Mulheres na pós-menopausa com baixa DMO e alto risco de fraturas que estão sendo
tratadas para osteoporose, monitorar a DMO por DXA a cada 1 a 3 anos para avaliar a
resposta ao tratamento.

• Monitoramento de marcadores de remodelação óssea (CTX para terapia antirreabsortiva
ou P1NP para terapia anabólica óssea) é uma forma alternativa de identificar resposta
fraca ou não adesão à terapia.

EASTELL, R. et al. Pharmacological Management of Osteoporosis in Postmenopausal Women: An Endocrine Society* Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab, May 2019.



CATEGORIAS DE RISCO PELO FRAX

• Baixo Risco - nenhuma fratura anterior de quadril ou coluna, T-score -1,0 e risco de fratura de
quadril em 10 anos < 3% e risco de 10 anos de grandes fraturas osteoporóticas <20%.

• Risco Moderado - nenhuma fratura anterior de quadril ou coluna, T-score entre -1,0 e -2,5 ou
risco de fratura de quadril em 10 anos < 3% ou risco de fraturas osteoporóticas maiores < 20%.

• Risco Alto - 1 fratura de coluna ou quadril anterior, ou uma pontuação T-score ≤ -2,5, ou risco de
fratura de quadril em 10 anos ≥3%, ou risco de risco de fratura osteoporótica maior ≥ 20%.

• Risco Muito Alto - múltiplas fraturas de coluna e T-score ≤ -2,5 de BMD no quadril ou coluna.

EASTELL, R. et al. Pharmacological Management of Osteoporosis in Postmenopausal Women: An Endocrine Society* Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab, May 2019.
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Osteoporose em homens



EPIDEMIOLOGIA

• 1:4 fraturas de quadril ocorre em homens > 50 anos.

• 30 - 40% de todas as fraturas osteoporóticas em todo o mundo ocorrem em homens.

• O exponencial aumento em sua incidência ocorre 10 anos depois que nas mulheres.

• Consequências de fraturas osteoporóticas em homens são mais graves do que nas
mulheres, tanto em termos de morbidade e mortalidade.

• Uma minoria dos homens é rastreada e tratado para prevenção de osteoporose e
fraturas, mesmo após a primeira fratura.
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Fisiopatologia e causas da fragilidade óssea em homens

• A incidência de fratura em homens tem 2 picos principais:

➢1º - entre 15 e 45 anos, refere-se as fraturas traumáticas dos ossos longos. Embora não sejam
consideradas fraturas típicas relacionadas à osteoporose, as evidências indicam que elas podem
prever perda óssea e subsequente fraturas por fragilidade com o envelhecimento.

➢2º - > 70 anos. A maioria das fraturas por fragilidade nos homens ocorrem no quadril, vértebras,
antebraço e úmero.
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Fisiopatologia e causas da fragilidade óssea em homens

• Existem diferenças tanto na formação quanto na perda óssea entre os sexos, gerando uma diferença na incidência das fraturas.

• Homens produzem ossos apendiculares mais longos e largos com córtex mais espesso que as mulheres. Androgênios, GH e IGF1
estimulam a aposição periosteal em homens.

• Pico de massa óssea 8 a 10% maior em relação às mulheres.

• Início do declínio da massa óssea ocorre por volta da 3ª década de vida em ambos os sexos. Acelera nas mulheres pós-menopausa
e nos homens ocorre mais lentamente.

• A diminuição do osso trabecular em homens e mulheres é semelhante em quantidade, porém, no homem as trabéculas se
tornam mais finas e a conectividade mais preservada, enquanto nas mulheres ocorre perda numérica e de conectividade
trabecular.

• Perda do osso cortical ocorre em ambos os sexos após os 65 e 70 anos de idade. Entretanto, a formação periosteal permanece
mais elevada em homens, o que contribui também para o menor risco de fraturas.
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Fisiopatologia e causas da fragilidade óssea em homens

• Os hormônios sexuais masculinos e femininos controlam a proliferação osteoblástica e também o estímulo dos
osteoblastos para os osteoclastos. Os androgênios contribuem diretamente para a expansão óssea periosteal, a
mineralização e a manutenção do osso trabecular, além do desenvolvimento muscular, com consequente aumento da
massa óssea.

• Já os estrogênios inibem diretamente os osteoclastos. Estudos experimentais usando inibidores das gonadotrofinas e
inibidores da aromatase indicam que o estradiol é o principal mediador da perda óssea em homens hipogonádicos.

• Homens com mutações inativadoras no gene da aromatase CYP19 apresentam massa óssea reduzida. Estudos
controlados, nos quais androgênios, estrogênios ou ambos foram seletivamente suprimidos, demonstraram que tanto os
hormônios sexuais masculinos como os femininos são importantes para o turnover ósseo em homens.

• Além dos hormônios sexuais, variações nas concentrações de IGF1, SHBG e IGFBP também são importantes para o
metabolismo ósseo.

BANDEIRA, F. Protocolos Clínicos em Endocrinologia e Diabetes. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.
GENNARI L.; BILEZIKIAN J. New and developing pharmacotherapy for osteoporosis in men. Expert Opinon on Pharmacotherapy, Jan. 2018.



Fisiopatologia e causas da fragilidade óssea em homens

• Osteoporose secundária ocorre em ≅ 50% homens. Principais causas são: etilismo, excesso de GC e hipogonadismo.
Outra causa em ambos os sexos é o DM2, que aumenta a fragilidade óssea muitas vezes sem alterar a DMO.

• Osteoporose senil - ausência de causa identificável + > 70 anos, está relacionada com o envelhecimento. Embora homens
idosos não tenham queda acentuada dos hormônios sexuais, como ocorre nas mulheres pós-menopausa, o
envelhecimento masculino está associado ao aumento da SHBG, que diminui a disponibilidade de testosterona e estradiol
livres e ativos. Ocorre também queda do GH e IGF1 . Tabagismo, inatividade física, IMC baixo e ingesta deficiente de cálcio,
podem estar associados a uma aceleração na perda óssea relacionada a idade.

• Osteoporose idiopática - < 65/70 anos + etiologia não definida. Fenótipo histomorfométrico ≠ osteoporose senil.

• Fatores genéticos e raciais provavelmente tem um papel importante na osteoporose masculina idiopática. Filhos de
homens com osteoporose apresentam tamanho ósseo reduzido e redução volumétrica na DMO, mas nenhuma alteração
nos marcadores de remodelação óssea. Polimorfismos nos genes da aromatase (CYP119A1), no ER-alfa e no gene da LRP5
parecem estar associados com o risco de osteoporose idiopática em homens.
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Antirreabsortivos

• Bisfosfonatos são os agentes mais usados para o tratamento da osteoporose em homens. Estudos
demonstraram que tanto o alendronato quanto o risedronato aumentam a DMO e reduzem os MTO. Após 2
anos de tratamento com alendronato, houve um aumento na DMO de coluna em 7% e em colo do fêmur de
2,5%. De maneira similar, com o risedronato, esse aumento foi de 6 e 1,5%, respectivamente.

• A aprovação do ácido zoledrônico para o tratamento da osteoporose em homens foi baseada no estudo
HORIZON, que envolveu 508 homens e 1.619 mulheres com história recente de fratura de quadril reparada
cirurgicamente. O estudo confirmou que, em homens, o aumento na DMO foi similar ao observado em
mulheres. A Endocrine Society recomenda o tratamento com ácido zoledrônico para homens com história
recente de fratura de quadril.

• Denosumabe em homens foi primeiramente direcionado aos que recebiam terapia de privação androgênica
para câncer de próstata não metastático. Recentemente, tanto o FDA quanto a EMA ampliaram para homens
com osteoporose com alto risco de fratura, em virtude dos resultados de um estudo de 12 meses, fase 3,
denominado ADAMO, em homens com baixa DMO, que mostraram aumentos significativos na DMO em
região lombar e femoral (5,7 e 2,4% em 12 meses, respectivamente) versus placebo.
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Anabólicos

• Teriparatida e Abaloparatida devem ser considerados em homens com osteoporose grave (T
score < ou = -3.5 ou T score < ou = -2.5 com uma fratura por fragilidade), em pacientes que são
incapazes de tolerar ou que falham em outras terapias. Pacientes com alto risco de fratura após
interrupção devem ser tratados com antirreabsortivo.

• Romosozumabe demonstrou aumentar a DMO e reduzir fraturas vertebrais e não vertebrais.
Deve ser considerado apenas para pacientes que falham com outros agentes e apresentam baixo
risco cardiovasculares. A terapia é limitada a 12 doses mensais. Pacientes com alto risco de
fratura após interrupção devem ser tratados com antirreabsortivo.

GENNARI L.; BILEZIKIAN J. New and developing pharmacotherapy for osteoporosis in men. Expert Opinon on Pharmacotherapy, Jan. 2018.
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Testosterona

• Hipogonadismo é uma das principais causas de osteoporose secundária em homens. Apesar dos
efeitos na aposição óssea periosteal e os resultados positivos na DMO, o uso de testosterona em
homens hipogonádicos e eugonádicos com osteoporose, tem evidência fraca na eficácia da
fratura.

• Endocrine Society não recomenda a terapia de testosterona isolada para a prevenção de fraturas,
mesmo em homens com hipogonadismo e enfatiza o uso de bisfosfonatos ou outras terapias
aprovadas.

• Reposição de andrógeno fica restrita a homens com baixos níveis de testosterona (<200 ng/dl)
que são sintomáticos e nos quais há contraindicações para os agentes farmacológicos aprovados
para osteoporose masculina.
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Osteoporose por 
glicocorticoides



EPIDEMIOLOGIA

• Os GC desempenham um papel importante no tratamento de doenças inflamatórias, dado seu
potencial anti-inflamatório e imunossupressor, porém seu uso no longo prazo pode trazer
consequências deletérias para os ossos, constituindo a causa mais importante de osteoporose
secundária.

• Terapia com GC por 3 meses, mesmo em vigência de baixas doses, aumenta o risco de fraturas,
uma ameaça cumulativa de acordo com a dose e o tempo de uso.

• Fraturas ocorrem em 50% dos pacientes usuários crônicos de GC e 17% deles apresentam fraturas
já no 1º ano. A retirada do GC diminui o risco e proporciona aumento da DMO.
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FISIOPATOLOGIA

• O mecanismo fisiopatológico dos GC sobre o tecido ósseo envolve supressão da atividade dos
osteoblastos por meio da inibição direta da sua proliferação e diferenciação, além de apoptose
precoce, com redução na formação óssea e desequilíbrio no processo de remodelação. A
esclerostina, peptídio originado nos osteócitos, relaciona-se com a inibição da formação óssea, e
sua expressão aumenta durante o uso crônico de GC, podendo ser um dos mecanismos
responsáveis pela OIG.

• Ocorre também um desequilíbrio na relação RANKL e osteoprotegerina em favor do RANKL, o que
aumenta a sobrevida de osteoclatos e, por consequência, a remodelação óssea.

• Outros mecanismos de ação dos GC no metabolismo ósseo envolvem mudanças na ação do PTH,
inibição do IGF1 e da testosterona. Podem atuar também pela inibição da absorção de cálcio pelo
intestino e inibição da reabsorção renal.
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FISIOPATOLOGIA

• A perda óssea em pacientes que usam GC tem 2 fases:

➢1ª com perda rápida nos primeiros meses a 1 ano.

➢2ª fase mais lenta e declínio progressivo.

• A perda é predominantemente de osso trabecular, com mudanças marcantes na coluna
lombar, mas o colo do fêmur e outros locais são afetados.

• Até em doses baixas (2,5 mg/dia), os GC causam uma redução > 8% na DMO trabecular
com apenas 20 semanas de terapia.
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Ajuste do FRAX para dose de GC
• FRAX para um paciente em uso de GC é baseada em uma dose média. Pode subestimar o risco real de

fratura em pessoas com doses mais altas e superestimar o risco com doses mais baixas.

• Doses médias (prednisona 2,5 a 7,5 mg/dia), nenhum ajuste do FRAX é necessário.

• Doses baixas (prednisona <2,5 mg/dia), multiplicar o valor do FRAX de uma grande fratura osteoporótica
por 0,80 e multiplicar fraturas de quadril por 0,65.

• Doses altas (prednisona ≥ 7,5 mg/dia), multiplicar o valor do FRAX de uma grande fratura osteoporóticas por
1,15 e multiplicar fraturas de quadril por 1,20.

✓ Exemplo: Mulher, 66 anos, com AR, em uso prednisona 10 mg/dia há 4 meses e irá manter dose. FRAX não
ajustado, seu risco de fratura de quadril em 10 anos é de 0,9%.

• FRAX ajustado - 0,9% x 1,2 = 1,08% (aumento de 20%)

• O ajuste da dose de glicocorticoide sugere que essa paciente deva ser tratada, pois seu risco de fratura de
quadril em 10 anos agora é superior a 1% (risco moderado).
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Categorias de risco de fratura em pacientes que usam GC por longo prazo:
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TRATAMENTO

• Para todos os pacientes em uso de GC (prednisona ≥ 2,5 mg/dia) por um período > 3 meses.

• Mudança no estilo de vida, cálcio e vitamina D.

• Mudança no estilo de vida: dieta balanceada, manutenção do peso na faixa recomendada,
cessação do tabagismo, exercícios regulares de musculação ou resistência, limitando a ingestão
de álcool < 3 ui/dia.

• Suplementação com cálcio e vit. D:

➢ Para todos os pacientes em uso de GC (prednisona ≤ 2,5 mg/dia) por um período > 3 meses.

➢ Cálcio: 1.000 a 1.200 mg/dia

➢ Vit. D: 800 a 2.000 UI/dia.
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TRATAMENTO

• Os bisfosfonatos orais são custo-efetivos e considerados agentes de 1ª linha para a osteoporose induzida por
GC. No entanto, o ácido zoledrônico é superior aos bifosfonatos orais e pode ser preferível em certos grupos
de pacientes se houver melhor adesão ou se o risco de fratura é alto.

• Apesar do teriparatida reduzir o risco de fraturas vertebrais radiográficas mais do que os bisfosfonatos,
Guideline ACR 2017, recomendam como 2ª opção, devido ao seu custo mais elevado e via de administração.
No entanto, recomendamos que seja considerado como opção de 1ª linha em pacientes que apresentam
pelo menos uma fratura vertebral de grau 2.

• O FDA aprovou o denosumabe para o tratamento da osteoporose induzida por glicocorticoides em homens e
mulheres com alto risco de fraturas que estão iniciando ou continuando os glicocorticóides em uma
dosagem diária equivalente a 7,5 mg ou mais de prednisona e espera-se que permaneçam com eles por pelo
menos 6 meses.
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SEGUIMENTO

• Adultos ≥ 40 anos utilizando GC e que sofreram fratura após ≥ 18 meses de bisfosfonato oral ou perda de
DMO ≥ 10% ao ano: trocar medicação para teriparatida ou denosumabe; mudar via de uso em caso de baixa
absorção ou adesão ao bisfosfonato oral.

• Adultos ≥ 40 anos que já completaram 5 anos de bisfosfonato oral e continuam a usar GC, com risco
moderado a elevado de fratura: usar bisfosfonato além dos 5 anos ou mudar para outra classe de
medicação.

• Adultos ≥ 40 anos em uso de medicação para osteoporose, que descontinuaram o GC e apresentam baixo
risco: descontinuar medicações e manter suplementação de cálcio + vit. D.

• Adultos ≥ 40 anos em uso de medicação para osteoporose, que descontinuaram o GC, mas apresentam risco
moderado a alto: completar o tratamento com a medicação em uso.
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