


Esta cartilha foi elaborada para ajudar o agente 
comunitário de saúde em 
seu trabalho diário. Leia atenciosamente e esclareça suas 

dúvidas com o seu supervisor ou com o profissional de saúde 
do Programa de Prevenção e Diagnóstico de Osteoporose 

ao qual você está vinculado.

(programa da família saudável) 

Após a leitura
desta cartilha você
será capaz de:

Identificar as pessoas
com fatores de risco para
osteoporose e orientá-las
junto à família nas visitas 
domiciliares

As recomendações contidas na cartilha são baseadas nas orientações da

Sociedade Brasileira de Osteoporose,

National Osteoporosis Foundation e International Osteoporosis Foundation.

S
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SOCIEDADE DE OSTEOPOROSE DE BRASÍLIA



Identificar na comunidade 
parceiros para formação 
de 

 que 
auxiliarão na prevenção 
da osteoporose.

multiplicadores de 
conhecimento

Encaminhar, à sua 
unidade de saúde, 

as pessoas que não 
estejam em 

acompanhamento e 
apresentem fatores 

de risco para 
osteoporose.

1. Algum dos seus pais quebrou o colo do fêmur após uma pequena queda?

                              Sim                    Não
2. Já quebrou um osso numa queda sem importância?

                              Sim                    Não
3. Alguma vez tomou cortisona por um período superior a três meses

    consecutivos?

                              Sim                    Não
4. Acha que perdeu três centímetros ou mais de altura?

                              Sim                    Não
5. É consumidor exagerado de bebidas alcoólicas, isto é, bebe mais do que os

    limites recomendados?

                              Sim                    Não
6. Fuma mais de 20 cigarros por dia?

                              Sim                    Não
7. Tem episódios freqüentes de diarréia, designadamente resultantes de doença

    celíaca ou de doença de Crohn?

                              Sim                    Não
8. Sofreu ou sofre de impotência sexual, falta de libido ou outros sintomas

    relacionados com baixos níveis do hormônio testosterona?

                              Sim                    Não

Teste de Risco para Osteoporose (Só para homens)
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Teste de Risco para Osteoporose (Só para homens)



A osteoporose é um problema de saúde pública com 
importantes conseqüências físicas, psicossociais e 

financeiras. O reconhecimento daqueles indivíduos com 
risco, a identificação dos pacientes com osteoporose e 

o encaminhamento para prevenção e tratamento deve ser 
uma preocupação de todos, principalmente daqueles 

que trabalham visando à promoção da saúde. Estima-se 
que 30% das mulheres brancas e 20% dos homens 

brancos após os 50 anos terão pelo menos uma fratura 
por osteoporose ao longo da vida. 

s a na l o ue é 
Ma fi  q
steop roO o se?

Osteoporose é uma doença crônica causada pela diminuição 
do conteúdo de cálcio no osso. O que faz com que os ossos fiquem 

porosos, frágeis e mais fáceis de quebrar, porém até acontecer a 
fratura a osteoporose é uma doença silenciosa. 

Este fato torna todos os profissionais de saúde fundamentais na 
identificação das pessoas de maior risco para prevenir e 

encaminhar para acompanhamento adequado.

1. Algum dos seus pais quebrou o colo do fêmur após uma pequena queda?
                              Sim                    Não
2. Já quebrou um osso numa queda sem importância?
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    consecutivos?
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                              Sim                    Não
6. Fuma mais de 20 cigarros por dia?
                              Sim                    Não
7. Tem episódios freqüentes de diarréia, designadamente  resultantes de doença
    celíaca ou de doença de Crohn?
                              Sim                    Não
8. Entrou na menopausa antes dos 45 anos?
                              Sim                    Não
9. Antes da menopausa esteve sem menstruar por períodos superiores há 
    12 meses (por outros motivos que não a Gravidez)?
                              Sim                    Não

 Perguntas para identificar homens e mulheres que devem ser 
encaminhados automaticamente para o Centro de Referência 

Secundária, se assinalarem pelo menos um sim.

Teste de Risco para Osteoporose (Só para as mulheres)
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Teste de Risco para Osteoporose (Só para as mulheres)



É muito mais fácil quebrar um osso
com osteoporose

             

         

OSSO NORMAL                     OSSO com OSTEOPOROSE

     Verificando a presença de:
 História familiar de fratura, raça branca,
 baixa estatura e peso, sexo feminino

Menopausa precoce
Amenorréia por mais de 3 meses
Baixa ingestão de cálcio
Sedentarismo
Tabagismo, alcoolismo
Uso de medicamentos (corticóides, heparina, 

     methotrexate, fenobarbital, fenitoína, altas 
     doses de hormônio tiroidiano)

Como identificar as 
pessoas de maior risco?

Banheiros: Use tapetes
de borracha e se possível

instale barras de apoio.

Cozinha: Tenha tapetes
de borracha próximos do fogão
e da pia. Sempre  que cair algo no
chão remova imediatamente.

Convivência familiar: Não pegue uma criança do chão para o seu colo, sente 
no sofá e peça que coloquem a criança no seu colo. Não faça compra sozinha 
(o) no supermercado e se fizer não pegue nada pesado para colocar no 
carrinho, peça ajuda. Cuidado com os abraços muito apertados.

Atenção ao sair de casa - observe a presença de buracos nas calçadas e 
nunca tente entrar em um automóvel ou ônibus que não esteja seguramente 
parado.

Estes são cuidados simples que podem reduzir a chance de uma queda.

Pense nisso! Previna as quedas.
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ENG TEA

Identificar os pacientes que estejam 
em tratamento e  orientá-los quanto ao 

uso regular da medicação prescrita, 
prevenção de quedas e exercícios físicos 

adequados.

Organizar reuniões
com os  membros da
comunidade e 
lideranças para
discutir o problema
da osteoporose.

Prevenir quedas é importante em qualquer idade, mas 
especialmente naqueles indivíduos que têm osteoporose,

cujos ossos são mais fáceis de quebrar. 
Quedas ocorrem como resultado da diminuição da , 
força muscular, coordenação e reflexos e de doenças que alteram o 

equilíbrio. Pessoas que usam medicações como os sedativos, 
relaxantes musculares e medicamentos para controle da pressão 

arterial, devem ter um cuidado ainda maior com as quedas.

visão e audição

Atenção... Como prevenir
Iluminação: Mantenha todas as entradas, escadas e corredores bem 
iluminados. Instale uma luz noturna no banheiro. Acenda as luzes sempre que 
levantar no meio da noite. 

Piso: Não deixe fios soltos, tapetes e brinquedos pelo chão da casa. Tapetes 
têm que estar fixos ou serem emborrachados. Mantenha os móveis nos 
mesmos lugares. Jamais mude você mesmo os móveis de lugar

Escadas: Sempre com corrimão e piso seguro.  
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O que podemos
fazer para que o osso não

se torne tão frágil?

O osso é um tecido vivo que está em 
constante processo de formação e 
reabsorção óssea. A melhor forma de 
atuação é orientar as crianças e os 
adolescentes. Isto porque precisamos 
conseguir uma boa poupança óssea, ou 
seja, adquirir um osso com boa 
resistência, um osso forte que não 
quebre. Acredita-se que um aumento de 
10% no pico de massa óssea reduz em 
50% o risco de fratura por osteoporose 
ao longo da vida.

Para construir um osso 
resistente é necessário 
manter uma alimentação 
saudável e praticar 
exercícios regularmente 
até os 20 anos.

É importante manter-se atento às pessoas com fatores de risco 
ou com doenças que possam causar osteoporose.

Que doenças
são estas?

- Hipertiroidismo, leucemia, linfoma, 
doenças disabsortivas intestinais, diabetes 

mellitus, artrite reumatóide, espondilite 
anquilosante, hipogonadismo, etilismo 

crônico, pós gastrectomia, 
hiperparatiroidismo, doença pulmonar 

obstrutiva crônica.

 Importante! Embora as mulheres tenham maior risco,
os homens também podem desenvolver osteoporose. 

E a menopausa?

A perda óssea é mais rápida durante os primeiros anos da menopausa 
mas persiste depois. A perda óssea no quadril é acelerada entre os 70 e 

80 anos.  Portanto siga as orientações mencionadas para manter a 
densidade mineral óssea e evite as quedas. Noventa porcento das 

fraturas por osteoporose ocorrem após uma queda da própria altura.

O exame para diagnosticar se você tem osteoporose é a densitometria 
óssea. Se você têm mais de 70 anos e ainda não fez uma densitometria, 

converse com o seu médico.
Um outro exame para determinar o risco de fratura é a ultrasonometria 

óssea. Estes exames podem ser realizados através da Secretaria de Saúde.

Como eu posso saber se tenho osteoporose?
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Precisamos instruir as crianças e os 
adolescentes para investirem em 

seus ossos!!!

Em um programa de exercícios para 
prevenção e tratamento da osteoporose

é fundamental fortalecer a musculatura e 
também melhorar a flexibilidade, 

a coordenação motora, o equilíbrio e a
postura, visando diminuir o risco de quedas.

E o idoso pode
fazer os mesmos

exercícios? O senhor deve evitar exercícios de 
alto impacto e aqueles que 
aumentam o risco de quedas.
Já os exercícios de musculação 
podem ser feitos desde que sob 
orientação e supervisão adequadas.

Cuidados
com a

postura
 

    

    

ENG TEA
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              0-1 ano    200 - 600 mg/dia
            2-8 anos    800 - 1200 mg/dia
          9-17 anos  1300 - 1500 mg/dia
        18-29 anos  1200 - 1500 mg/dia
      30 - 50 anos  1000 mg/dia (51-64 com TRH)
          > 51 (mulher sem TRH) ou > 65 anos  1500 mg/dia

Alimentação adequada incluindo fontes de cálcio: leite e seus 
derivados, folhas verdes. Precisamos do cálcio para fortalecer os 
nossos ossos. Não podemos trocar o leite pelo refrigerante. Quem 
tem alergia ao leite e os vegetarianos que não o consomem devem 
procurar outras fontes ou tomar suplemento de cálcio. 

Não se esqueça da importância de ingerir calorias e proteínas 
adequadamente.

Atenção... uma dieta com excesso de proteínas e de sódio pode 
aumentar a eliminação de cálcio pela urina.

A vitamina D também é fundamental: tome sol antes das 10 
horas e após 16 horas  - 15 minutos por dia. 

Quantidade de cálcio necessária para a obtenção
de um osso saudável 

Atividade Física: Os ossos podem ser fortalecidos pelos exercícios 
assim como os músculos. É recomendado a prática regular de exercícios 
pelo menos 3 vezes na semana com duração de no mínimo 30 minutos e 

intensidade entre moderada e alta, dependendo de cada caso.
Os exercícios recomendados para construir e manter uma boa massa 
óssea devem ter a atuação da gravidade, ou seja, com sustentação do 

próprio peso. Como por exemplo: ginástica localizada, musculação, 
caminhar, correr, pular, futebol, handebol, voleibol, basquetebol ou dança.

   Fonte alimentar (100g)    Cálcio (mg)

Leite de vaca desnatado      124
Iogurte 120
Coalhada 490
Queijo frescal 685
Sorvete 150
Agrião 168
Brócolis 400
Couve 330
Feijão branco 476
Cereais (flocos) 550
Sardinha 402
Aveia             392
Peixe de água doce ou salgado 190

 Tenha uma vida saudável.
Exercite-se e alimente-se adequadamente.

Evite o cigarro e as bebidas alcoólicas.
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Esta cartilha foi elaborada para ajudar o agente 
comunitário de saúde em 
seu trabalho diário. Leia atenciosamente e esclareça suas 

dúvidas com o seu supervisor ou com o profissional de saúde 
do Programa de Prevenção e Diagnóstico de Osteoporose 

ao qual você está vinculado.

(programa da família saudável) 

Após a leitura
desta cartilha você
será capaz de:

Identificar as pessoas
com fatores de risco para
osteoporose e orientá-las
junto à família nas visitas 
domiciliares

As recomendações contidas na cartilha são baseadas nas orientações da

Sociedade Brasileira de Osteoporose,

National Osteoporosis Foundation e International Osteoporosis Foundation.
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SOCIEDADE DE OSTEOPOROSE DE BRASÍLIA
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