
143

Artigo de Revisão/Review Article

ABSTRACT

Osteoporosis is a clinical condition predominantly of the aging population and one of the top ten 
issues in postmenopausal women’s health. There is a need for frequent review of the evidence in 
this condition, because research has been so dynamic and involved with innovation. The increased 
lifetime expectancy in women, which in Portugal is now 80 years, has made the consequences of 
osteoporosis – fragility fractures – an important health issue, with a significant impact on the popu-
lation’s quality of life. Bisphosphonates are now a standard treatment for reducing the risk of frac-
tures in high-risk populations, and have been studied in postmenopausal women with osteoporosis 
and a history of previous fracture. The oral route is well established. This article provides a critical 
reflexion on the basis of postmenopausal osteoporosis, and the impact of oral bisphosphonates for 
reduction of fracture risk associated with postmenopausal osteoporosis.

OSTEOPOROSE: dEfiniçãO E COnCEiTOS 
BáSiCOS

A osteoporose é considerada um problema major em 
Saúde Pública e está directamente relacionada com as 
fracturas de fragilidade que lhe estão associadas1.

Trata-se duma patologia crescente em termos de 
saúde nos dois sexos e pode ser catalogada em dois 
grupos: primária e secundária. A forma primária pode 
ser dividida em tipo I, associada ao hipoestrogenismo 
da pós-menopausa e tipo II, que ocorre nos homens 
e nas mulheres e que resulta das anomalias na remo-
delação óssea, deficiência nutricionais e activação do 
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metabolismo das paratiroideias que se acentua com a 
idade; esta divisão da forma primária de osteoporose 
nalguns casos não é tão evidente. A sua forma secun-
dária está relacionada com outras doenças sistémicas 
e medicação que interfere com o metabolismo ósseo, 
particularmente os glicocorticóides e a fenitoína.2

Define-se como a doença esquelética sistémica 
caracterizada pela baixa massa óssea, deteriorização 
da microarquitectura óssea e como consequência o 
aumento da fragilidade óssea e a susceptibilidade a 
fracturas. A definição da osteoporose deve sempre 
encarar maior risco para fracturas. Tal risco, aumenta 
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com a diminuição da densidade mineral óssea (DMO), 
sendo esta, um dos seus principais factores. O termo 
osteoporose foi inicialmente relacionado com os acha-
dos histológicos de porosidade óssea, mas actualmente 
associa-se com o valor médio de tecido ósseo com me-
nor quantidade mas com adequada mineralização3.

A perda da resistência óssea inclui: diminuição da 
massa óssea, deficiência na qualidade do osso, alterações 
da micro arquitectura, alterações no “turnover” do meta-
bolismo ósseo e lesões cumulativas na estrutura óssea e 
alterações da mineralização4.

O tecido ósseo é uma estrutura viva, sempre em re-
modelação. Divide-se em osso cortical ou osso compacto 
(80% do esqueleto) e osso trabecular (20% do esqueleto). 
Cerca de 65% do osso corresponde aos sais minerais, so-
bretudo cristais de hidroxiapatite, e 35% é matriz óssea; 
90% da matriz óssea é colagénio e os restantes 10% são 
lípidos, proteínas e péptidos5.

A DMO atinge o pico na idade adulta, mantém-se 
constante nos dois sexos até a idade entre os 20 e 40 anos 
e posteriormente começa a diminuir de forma espontâ-
nea5. Nas mulheres, a perda da massa óssea é acelerada 
após a menopausa, quer seja natural quer seja cirúrgica3,5. 
As perdas são mais acentuadas nos primeiros 5 anos de 
pós-menopausa ao ritmo de cerca de 2,4% por ano; nas 
mulheres com ou mais de 60 anos, as perdas da DMO 
são em média de 0,96% por ano para a DMO no colo do 
fémur e 0,04% por ano para a DMO da coluna lombar6.

Existe uma relação directa entre o risco de fractu-
ra osteoporótica e o nível de estradiol sérico7. O tecido 
ósseo é sensível à acção estrogénica mesmo nas idades 
mais avançadas4 e inclusivamente nos homens7, em que 
os estrogénios derivados dos androgénios desempenham 
um papel crucial na protecção da massa óssea8. A estroge-
nioterapia diminui a perda de massa óssea e reduz o risco 
de fractura4.

Os estrogénios parecem actuar no metabolismo 
ósseo através da via RANKL (ligando do activador do 
receptor nuclear kappaB - receptor activator of nucle-
ar factor-kappaB ligand) e osteoprotogerina (OPG), 
com evidência na regulação negativa sobre o RANKL 
e na regulação positiva na OPG4. Os estrogénios pro-
movem a apoptose (morte celular prematura) dos os-
teoclastos6. Estimulam as células da formação óssea 
– osteoblastos, e inibem a acção dos osteoclastos, as 

células da reabsorção óssea9. As células da medula 
óssea, osteoclastos, osteoblastos, osteocitos e células 
percursoras dos osteoclastos, possuem na sua superfí-
cie, receptores alfa e beta dos estrogénios10.

O hipoestrogenismo da pós-menopausa faz au-
mentar a remodelação óssea actuando simultanea-
mente nos osteoclastos e nos osteoblastos. A reabsor-
ção óssea é mais rápida que a formação e assim o 
novo osso que se forma não é tão denso e portanto 
revela maior fragilidade. Sob o ponto de vista mo-
lecular, a deficiência estrogénica na pós-menopausa, 
aumenta produção de citocinas, interleucina 1 (IL1), 
interleucina 6 (IL6) e TNF (factor de necrose tumoral 
– tumor necrosis factor). Estas citocinas fazem, por 
sua vez, aumentar a produção do MCSF (factor esti-
mulante dos macrófagos – macrophages clone stimu-
lating factor), da osteopontina, dos receptores da IL6 
e da IL1, que aumentam a sobrevida dos osteoclastos; 
o estado de hipoestrogenismo também faz aumentar 
a produção das células progenitoras dos osteoblastos, 
aumentado assim a remodelação óssea.

Em conclusão, o défice de estrogénios nas mu-
lheres em pós-menopausa origina uma anomalia na 
remodelação óssea, com os osteoclastos a terem uma 
acção mais profunda, com interferência na arquitec-
tura das trabéculas e na conectividade óssea; tendo 
em conta que existe um alargamento do espaço su-
bendocortical, o osso cortical torna-se mais fraco6.

OSTEOPOROSE – ASPECTOS ClíniCOS, 
EPidEmiOlOGiA E fRACTuRAS 

OSTEOPORóTiCAS

A osteoporose é mais prevalente nas mulheres em pós-
menopausa, mas pode ocorrer nos homens e nas mulheres 
com condições clínicas em que existem factores de risco 
para a desmineralização óssea11. Tecnicamente é avaliada 
em localizações padronizadas (as mais comuns) coluna 
lombar, colo do fémur e rádio12 e definida pela presença 
dum valor da DMO igual ou inferior a 2,5 desvios-padrão 
da DMO de um adulto jovem aparentemente saudável, do 
mesmo sexo e da mesma etnia – “score t 11.

Trata-se duma doença assintomática até a ocor-
rência da primeira fractura. Como consequência da 
fractura pode surgir dor localizada, incapacidade fun- 
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óssea com a idade e, por outro lado, têm quedas mais 
comuns. Este tipo de fracturas é mais frequente nas 
mulheres caucasianas13.

2. Fracturas vertebrais
A epidemiologia da fractura vertebral não está cor-
rectamente caracterizada comparativamente à frac-
tura da anca. Existe uma importante lacuna nos cri-
térios de definição das fracturas vertebrais (figura 2) 
e por outro lado uma percentagem significativa des-
tas fracturas são assintomáticas. A associação entre 
dor dorso-lombar e a presença de uma deformidade 
morfométrica vertebral é o critério mais consistente 
de diagnóstico. As deformidades vertebrais são mais 
frequentes entre a D10 e L1. A presença de uma de-

cional, deformidade estrutural ou mesmo morte pre-
matura. Um indivíduo com osteoporose possuiu 
maior susceptibilidade a fractura a qualquer grau de 
traumatismo, comparativamente a um indivíduo com 
estrutura óssea normal4.

As fracturas osteoporóticas são fracturas associadas 
a baixa massa óssea e ocorrem sobretudo em pessoas 
com idade superior ou igual a 50 anos5. São mais fre-
quentes nas mulheres caucasianas comparativamente às 
mulheres doutras etnias13.

A incidência das fracturas possui uma distribuição 
bimodal nas populações com um pico na adolescên-
cia e outro nas idades mais avançadas. Na adolescên-
cia, são mais frequentes as fracturas dos ossos longos, 
sobretudo no sexo masculino e nas idades mais avan-
çadas, a incidência duplica nas mulheres comparati-
vamente aos homens. Com o envelhecimento existe 
uma maior proporção de mulheres com baixa massa 
óssea14. De uma forma geral, estima-se que 35% das 
mulheres poderão sofrer de uma fractura vertebral, 
18% de uma fractura da anca e 17% de uma fractura 
do punho15. A incidência das fracturas osteoporóticas 
está representada na figura 114.

Figura 1 – Incidência das fracturas osteoporóticas nas mulheres; 
círculo – fracturas morfométricas vertebrais, triângulo – fracturas 
da anca; quadrado – fracturas do punho3
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1. Fracturas da anca
É a complicação mais grave da osteoporose. Trata-se 
da fractura mais dependente da DMO em comparação 
com as outras localizações. A sua incidência aumenta 
exponencialmente nas mulheres com 85 ou mais anos. 
As mulheres têm a tendência de perder mais massa 

 
Figura 2 – deformidade vertebral sugestiva de fractura

formidade vertebral sugestiva de fractura aumenta o 
risco de novas fracturas, mesmo que as deformidades 
sejam assintomáticas. A presença de fracturas verte-
brais não está relacionada com a DMO por isso, o 
diagnóstico de deformidades vertebrais isoladamente, 
constitui um diagnóstico de alto risco fracturário16.

A gravidade das fracturas vertebrais pode ser ava-
liada pelo método de Genant, que define deformida-
des vertebrais como ligeiras, moderadas e graves, de 
acordo com a percentagem da redução da altura das 
vértebras17 (figuras 3 e 4)18,19.

A probabilidade de morte tem o mesmo valor 
predictivo, quer seja uma fractura vertebral, quer 
seja uma fractura da anca. As fracturas vertebrais as-
sociadas a baixa massa óssea são mais comuns nas 
mulheres asiáticas16. As fracturas vertebrais são mais 
precoces nos casos de osteoporose associados ao hi-
poestrogenismo20.
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3. Fracturas do punho
São mais frequentes nas mulheres em perimenopausa 
e sobretudo nas caucasianas(16).

4. Outras localizações das fracturas
As outras localizações de fracturas associadas com 
baixa massa óssea, portanto que ocorrem em mulhe-
res com idade mais avançada, incluem: costelas, pél-
vis, úmero, clavícula, ombro, esterno e tíbia (exclusi-
vamente nas mulheres)5,16.

BiSfOSfOnATOS - ASPECTOS BáSiCOS

São compostos sintéticos com alta afinidade para os 
cristais de cálcio, concentrando-se sobretudo no es-
queleto. Possuem um átomo de carbono central com 
dois grupos de fosfonatos (átomos de fósforo com liga-
ções bivalentes a átomos de oxigénio)21; esta estrutura 
química confere uma grande resistência à degradação 
biológica. Existem dois radicais ligados ao átomo de 
carbono: R1, responsável pela afinidade e ligação ao 
osso, R2, responsável pela acção biológica. No entanto, 
a eficácia biológica não depende de grupos isolados da 
molécula, mas sim da integridade da mesma. De acor-
do com a presença ou não de grupos nitrogenados no 

 
Figura 3 – Avaliação das deformidades vertebrais para diagnós-
tico de fractura vertebral; avaliação dos três parâmetros das vér-
tebras, anterior intermédio e posterior; comparação em percenta-
gem das três medições; reduções iguais ou superiores a 20%, são 
sugestivas de deformidades por fractura osteoporórica 18

 

Figura 4 – Deformidades sugestivas de fracturas vertebrais 19

 Figura 5 – estrutura química básica dos bisfosfonatos – um nú-
cleo central de carbono ligado a dois grupo de fosfonatos com 
ligações bivalentes (2 ligações – bis) aos átomos de oxigénio 21

R2, os bisfosfonatos são definidos como nitrogenados 
e não nitrogenados; os compostos nitrogenados são 
mais potentes na sua acção óssea e os três bisfofonatos 
de administração oral são nitrogenados – alendronato, 
risedronato e ibandronato. Os bisfosfonatos possuem 
uma enorme avidez e selectividade para o esqueleto e 
as superfícies ósseas; aderem aos cristais de hidroxia-
patite; concentram-se essencialmente nas localizações 
de reabsorção óssea e são libertados quando existe a di-
minuição do pH do meio o que acontece quando inicia 
a actividade dos ostecoclastos (OCL); os bisfosfonatos 
nitrogenados são então absorvidos pelos OCL e indu-
zem alterações citoesqueléticas conduzindo à apoptose 
celular. A acção sobre o citoesqueleto, resulta de altera-
ções da integridade do mesmo por bloqueio enzimático. 
Os bisfosfonatos bloqueiam a sintetase do farnesilpiro-
fosfato que provoca a inibição do isoprenóide geranil-
geranil fosfato e, assim, não ocorre a isoprenilação da 
GTP (guanosina trifosfato) e consequentemente não 
são activadas as proteínas ras, rho e rac que garantem 
a integridade do citoesqueleto dos OCL.22
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A absorção intestinal dos bisfosfonatos é muito 
limitada, menos de 1% da dose que é administrada. 
Trata-se de uma absorção paracelular ou seja, ocor-
re no intervalo entre as células epiteliais intestinais e 
depende da carga negativa do grupo fosfonato (P=O) 
que dificilmente se difunde através das estruturas mo-
leculares lipofílicas. Possuem uma curta semi-vida em 
circulação (6 a 10 horas) e 50% remove-se da mesma 
para o tecido ósseo que possui uma grande capacidade 
para reter os bisfosfonatos; os restantes 50% são elimi-
nados a nível renal. Não existem metabolitos conheci-
dos dos bisfosfonatos; como são moléculas altamente 
resistentes à acção biológica, a degradação química 
é muito retardada e a libertação dos bisfosfonatos do 
osso é muito lenta – em média cerca de 10 anos.23 

BiSfOSfOnATOS – EvidênCiAS ClíniCAS 
nA REduçãO dO RiSCO dE fRACTuRAS 

ASSOCiAdAS à OSTEOPOROSE

Sendo a principal consequência da osteoporose a ocor-
rência de fracturas, qualquer intervenção médica terá 
por objectivo reduzir o risco de fracturas; não quer dizer 
que numa mulher em pós-menopausa com osteoporo-
se ou com elevado risco de fractura osteoporórica e sob 
intervenção médica, não poderá ter uma fractura, o que 
interessa é reduzir o risco de fracturas. Não tratamos os-
teoporose, utilizamos medicamentos e/ou preconizamos 
medidas gerais para reduzir o risco de fractura.

Portanto, antes de iniciar qualquer medida de inter-
venção, necessitamos de estabelecer o risco de frac-
tura nas mulheres em pós-menopausa com alterações 
de massa óssea. Actualmente o expoente máximo de 

avaliação do risco de fracturas é o modelo informáti-
co FRAX, que foi desenvolvido sob a orientação do 
Prof. John Kannis no âmbito dum projecto coordena-
do pela OMS na área da osteoporose e que tem acesso 
directo pelo sito da Internet - www.shef.ac.uk/FRAX/
index.htm - e escolher Espanha.24

Quais são as evidências clínicas, na amplitude de 
redução de fracturas, que os três bisfosfonatos orais 
– alendronato, residronato e ibandronato – possuem? 
Em que tipo de população em pós-menopausa que 
existem tais evidências clínicas?

AlEndROnATO

1. Estudos preliminares
Os estudos preliminares foram realizados em 994 
mulheres em pós-menopausa. O critério de diagnós-
tico de osteoporose foi adquirido pelo “score t” da 
DMO da coluna lombar com técnica de DEXA; 20% 
da população estudada, possuía pelo menos uma frac-
tura vertebral prévia.A população foi distribuída em 
4 grupos: placebo, 10mg dia durante 3 anos; 5mg dia 
durante 3 anos; 20mg dia durante 2 anos e 5mg dia 
no 3º ano; 91% das mulheres completaram o estudo 
ao fim de 12 meses; 97% das mulheres tiveram RX 
da coluna antes do início do tratamento e 36 meses 
depois.25Os resultados demonstraram o seguinte:

1- Aumentos da DMO:
O quadro I representa os aumentos da DMO ao fim de 
3 anos com a dose de 10mg/dia:
· Os maiores ganhos da DMO verificam-se nos primei-

ros 6 meses;
· Com 10mg dose diária, os aumentos da DMO são 

superiores à dose 5mg dia;
· Com 10m dose diária, os aumentos são sobreponíveis 

aos 20mg dia

 Figura 6 – Esquema que representa os 6 pontos de referência nas 
vértebras a valorizar na radiografia da coluna para avaliação das 
deformidades vertebrais sugestivas de fracturas; pontos anterio-
res, intermédios e posteriores45

 

5,9 Colo do fémur 

7,8 Trocanter 

8,8 Coluna lombar 

% aumentos DMO Localização 

Quadro I – Percentagens (%) de aumentos da DMO com 10mg 
dia de alendronato ao fim de 3 anos
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1.2 - Fracturas vertebrais morfométricas – (ou 
seja, com evidência no RX):
· Redução do risco relativo – 48% comparativamen-

te ao placebo; este efeito é independente da dose e 
do valor basal da DMO;

· Os resultados não têm sem significado estatístico 
para as fracturas não vertebrais.

1.3 - Redução do risco da perda da altura em 
35%:
· Este resultado foi verificado apenas em mulheres 

com ou mais de 65 anos e mulheres com fracturas 
vertebrais prévias; não existem resultados significati-
vos em mulheres com ausência de fracturas prévias.

2. ESTUDO FIT – Estudo para avaliação do risco 
de fracturas vertebrais
· Foram recrutadas 2027 mulheres em pós-menopau-

sa; os critérios de inclusão consistiram em osteopo-
rose baseada no “score t” inferior ou igual a -2,1 
no colo do fémur e/ou a presença de 1 fractura ver-
tebral prévia; todas as mulheres fizeram suplemen-
tação de cálcio (500mg dia) e vitamina D (250UI 

dia). O quadro II representa a distribuição da po-
pulação neste estudo: placebo com 1005 mulheres 
e grupo teste com 1022 mulheres em que foram ad-
ministrados 5mg diários de alendronato durante 2 
anos e 10mg diários no 3º ano. De notar que, nos 
dois grupos, mais de 50% da população tinha uma 
fractura prévia.26Os resultados mostram que 90% 
das mulheres terminaram o estudo ao fim de 3 anos 
e que foram avaliados os seguintes parâmetros:

2.1 - Variação da DMO: os efeitos verificados foram 
independentes dos valores basais da DMO. O quadro 
III ilustra a percentagem da variação da DMO em di-
ferentes localizações.

2.2 – Redução do risco de fracturas vertebrais: 
foram avaliados os risco de redução de fracturas 
morfométricas, de fracturas vertebrais com tradu-
ção clínica e de fracturas não vertebrais. Os resul-
tados indicam uma significativa redução do risco 
em relação às fracturas atrás referidas. O quadro IV 
revela a amplitude da redução do risco de fracturas 
ao fim de 3 anos nas diferentes localizações.

 

 10mg dia – no 3º ano  

57 5mg dia – 2 anos 1022 

58 Placebo 1005 

% com fractura vertebral Categoria n 

Quadro II – Distribuição da população do estudo FIT para avaliação da redução do risco das fracturas vertebrais com alendronato

 

6,1 Trocanter 

4,7 Total do colo do 
fémur 

4,1 Colo do fémur 

6,2 Coluna lombar 

% variação Localização 

Quadro III – Variação da DMO no 3º ano no estudo FIT para 
avaliação da redução do risco das fracturas vertebrais com alen-
dronato

 

28 Não vertebrais 

55 Vertebrais clínicas 

47 Vertebrais – RX 

Redução do risco - % Localização 

Quadro IV – Amplitude da redução do risco de fracturas ao fim 
de 3 anos; estudo FIT para avaliação da redução do risco de frac-
turas vertebrais com alendronato.
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3. ESTUDO FIT – Estudo para avaliação do risco 
de fracturas com tradução clínica
Foram incluídas 4432 mulheres em pós-menopau-
sa com idades compreendidas entre os 54 e os 81 
anos; os critérios de inclusão consistiam em baixa 
massa óssea baseada no valor “score t” da DMO 
no colo do fémur (-1,6 foi o valor médio) e ausên-
cia de fracturas vertebrais; duração do estudo – 4,2 
anos; 2218 mulheres foram incluídas no grupo de 
placebo e 2214 mulheres foram incluídas no grupo 
teste com o alendronato. Apesar de estar determi-
nado nos critérios de inclusão a ausência de frac-
turas prévias, 35% das mulheres no grupo placebo 
já tinham antecedentes de fracturas prévias e 36% 
das mulheres no grupo teste também já apresenta-
vam fracturas26; portanto, este estudo apresenta um 
factor de confundimento. Os resultados mostram o 
seguinte:
3.1 – Aumentos da DMO: Existem aumentos signifi-
cativos da DMO no grupo teste comparativamente ao 
grupo placebo em diferentes localizações conforme 
mostra o quadro V; tais aumentos são independentes 
dos valores basais da DMO.

3.2 - Redução do risco de fractura – análise global: 
A redução do risco de fracturas não teve significado 
estatístico, com excepção para fracturas vertebrais 
morfométricas – redução em 21% do risco. O efeito 
na redução do risco de fractura – relaciona-se com 
o “score t” da DMO no colo do fémur; no entanto, 
numa sub-análise de 1631 mulheres, em que foram 
apenas isoladas aquelas com “score t” do DMO do 
colo do fémur inferior a -2,5 (portanto com critérios 
da DMO de osteoporose), os resultados na redução do 
risco de fracturas são significativos nas seguintes lo-
calizações – anca, fracturas morfométricas vertebrais 
e todas as fracturas clínicas (ver o quadro VI).

4. ESTUDO FOSIT
Foram recrutadas, 1908 mulheres em pós-menopausa 
divididas em grupo placebo e grupo teste (10mg diá-
rios de alendronato); os critérios de inclusão consis-
tiam em valores da DMO com “score t” inferior ou 
igual a –2 (sem referência da localização da DMO 
avaliada), sem necessidade de RX prévia da coluna; 
as mulheres foram avaliadas durante 12 meses e o 
principal objectivo foi a variação da DMO na coluna 

 

4,6 Colo do fémur 

6,8 Total do colo do fémur 

6,6 Coluna lombar 

% variação Localização 

Quadro V – Percentagem das variações da DMO no estudo FIT para avaliação da redução do risco das fracturas clínicas com alen-
dronato

 

56 Fracturas da anca 

50 Fracturas vertebrais - RX 

36 Fracturas clínicas 

% redução do risco Categoria 

Quadro VI – Redução do risco de fracturas numa sub-análise do estudo FIT das fracturas clínicas com o alendronato – resultados ao 
fim de 4,2 anos.
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lombar, mas também foi feita a avaliação da redução 
do risco de fracturas não vertebrais aos 12 meses.27

Os resultados mostram o seguinte:

4.1 – Variação da DMO: Existe uma variação signi-
ficativa dos valores da DMO em diferentes localiza-
ções, conforme mostra o quadro VII.

6. ESTUDO DE NÃO INFERIORIDADE PARA 
AUMENTOS DA DMO E ALTERAÇÕES DOS 
MARCADORES DO METABOLISMO ÓSSEO
Não foram realizados novos estudos para avaliação 
da redução do risco de fracturas com as novas dosa-
gens de alendronato; foram realizados estudos de não 
inferioridade em relação aos ganhos de massa óssea 
a das alterações dos marcadores bioquímicos de me-
tabolismo ósseo.

Foram recrutadas 1258 mulheres em pós-meno-
pausa com valores de “score t” da DMO, inferiores 
a -2,5, sem referência da localização da medição da 
DMO ou com a presença duma fractura vertebral ou 
não vertebral sugestiva de fragilidade óssea. Foi feita 
a avaliação das variações da DMO e do metabolismo 
ósseo 24 meses depois.29,30

Os resultados mostram o seguinte:

6.1 – Variações da DMO: Existem variações simila-
res entre as doses diárias de 10mg, doses bi-semanais 
de 35mg e dose semanal de 70mg de alendronato (ver 
quadro VIII).

6.2 – Alterações do metabolismo ósseo: O aumento 
da actividade de metabolismo ósseo na osteoporose 
é reconhecido com um importante factor de risco de 
fractura.31,32

A diminuição dos marcadores com a medicação é 
um excelente indicador da eficácia da mesma. O qua-
dro IX mostra a redução dos marcadores de metabo-
lismo ósseo nas diferentes dosagens estudadas.

Resumidamente, a administração mais cómoda 
de 70mg semanais de alendronato não possui infe-
rioridade nos ganhos de massa óssea e na diminui-
ção de marcadores do metabolismo ósseo compara-
tivamente aos 10mg diários que possuem evidências 
clínicas de redução do risco de fracturas em mulhe-
res com baixa massa óssea e alto risco de fracturas. 
Duma recente revisão da Cochrane sobre  avaliação 
dos medicamentos, resultou uma reapreciação das 
evidências clínicas do alendronato, referindo que 
10mg diários de alendronato são eficazes na redução 
do risco de fracturas vertebrais e não vertebrais in-
cluindo da anca, apenas em mulheres que já tiveram 
uma fractura anterior.33

Quadro VII – Estudo FOSIT do alendronato; percentagens da 
variação da DMO em diferentes localizações.

 

3,6 Trocanter 

3,0 Total do colo do 
fémur 

2,4 Colo do fémur 

4,9 Coluna lombar 

% variação Localização 

4.2 – Redução do risco de fracturas não vertebrais: 
Apesar de não ser o objectivo primário os resultados 
do estudo mostram uma redução ao fim de 12 meses 
do risco de fracturas não vertebrais em 47% compa-
rativamente ao grupo placebo.

5. ESTUDO PARA REDUÇÃO DO RISCO DE 
FRACTURAS MúLTIPLAS
Foram recrutadas 3658 mulheres em pós-menopausa 
com critérios de osteoporose do estudo FIT para ava-
liação da redução do risco de fracturas clínicas (sinto-
máticas); 1817 mulheres foram incluídas como grupo 
placebo e 1841 mulheres foram incluídas no grupo tes-
te com alendronato.28

Os resultados mostram o seguinte:

5.1 – Redução do risco de fracturas vertebrais 
sintomáticas: No fim do estudo (duração de 4 anos), 
existe uma redução significativa do risco de fracturas 
vertebrais sintomáticas em 42% no grupo alendro-
nato comparativamente com o grupo placebo; estes 
resultados são significativos para o alendronato após 
6 meses de administração da medicação para o caso 
das fracturas vertebrais múltiplas e após 12 meses de 
administração para o caso das fracturas múltiplas sin-
tomáticas não vertebrais.
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RiSEdROnATO

1. ESTUDO VERT PARA REDUÇÃO DO RISCO 
DE FRACTURAS VERTEBRAIS E NÃO VER-
TEBRAIS
Foram recrutadas 2458 mulheres em pós-menopausa 
com idade inferior ou igual a 85 anos. As mulheres te-
riam de estar em menopausa pelo menos durante 5 anos. 
Os critérios de inclusão da DMO consistiam em valores 
de “score t” na coluna lombar inferior a –2 e a presença 
de 1 fractura vertebral ou a presença de 2 ou mais fractu-
ras vertebrais mesmo sem alterações da DMO.34

A população foi distribuída da forma como está 
representada no quadro X.

Esta população apresenta as seguintes caracterís-
ticas clínicas e demográficas: idade de 69±7,7 anos 

(média±desvio-padrão); das 815 mulheres teste, 645 
(70%) apresentavam fracturas prévias e os valores 
médios do “score t” na coluna lombar eram de –2,4 e 
no colo do fémur eram de –2,7.

O quadro XI mostra a amplitude de redução signi-
ficativa do risco de fracturas com o risedronato (5mg 
diários) em comparação com o grupo placebo, referente 
ao 1º ano e 3º ano de avaliação. O risedronato possui 
evidências clínicas de boa eficácia na rápida redução do 
risco de fracturas vertebrais – 65% ao fim do 1º ano. 
A eficácia significativa na redução do risco de fracturas 
não vertebrais verifica-se ao fim do 3º ano – o conjunto 
de punho, anca, pélvis, úmero, perna e clavícula; não é 
uma avaliação isolada para cada uma das localizações.

O estudo VERT possui duas componentes: uma 
norte-americana (NA com 2458 mulheres) e outra 
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Quadro VIII – Percentagem da variação dos ganhos da DMO em diferentes dosagens de alendronato: 10mg diários, 35mg bisemanais 
e 70mg dose semanal.

 

 
10mg 

 
35mg 

 
70mg 
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 43,1% 

 
 74,9 

 
370 

 
 41,7% 

 
  71,3% 

 
369 

 
 40,1% 

 
 73,4% 

 
519 

 
BSAP 

 
CTX urinário 

 
n 

Quadro IX – Percentagens da redução de marcadores de metabolismo ósseo – CTX e Fosfatase Alcalina Óssea (BSAF) – na adminis-
tração de alendronato em diferentes dosagens: 10mg diários, 35 mgbisemanais e 70mg dose semanal.
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multinacional (MN com 1226 mulheres); os resul-
tados referentes à capacidade de redução do risco de 
fracturas na vertente MN, dizem respeito à avaliação 
ao 3º ano e mostram uma redução significativa do 
risco de 49% para as fracturas vertebrais e de 37% 
para as fracturas não vertebrais.35

2. ESTUDO HIP PARA AVALIAÇÃO DA REDU-
ÇÃO DO RISCO DE FRACTURAS DA ANCA
O estudo HIP36 foi destinado a avaliar a acção do ri-
sedronato (5mg diários) na redução do risco de frac-
turas da anca em mulheres com osteoporose; é muito 
importante concentrar-se nas características clínicas e 
demográficas da população incluída. Foram recruta-
das 9331 mulheres em pós-menopausa; esta popula-
ção foi dividida em 2 grupos:

Grupo I - Mulheres com idade entre 70-79 anos; 
“score t” do colo do fémur inferior ou igual a –4; 
inferior ou igual a –3 mas com 1 factor de risco de 
fractura da anca;

Grupo II – Mulheres com idade superior a 80 
anos; “score t” do colo do fémur inferior ou igual a 
–4 e 1 factor de risco de fractura da anca; inferior ou 
igual a –3 mas com eixo entre as ancas de ou superior 
a 11cm;

O quadro XII mostra a distribuição da população 
nos dois grupos.

O quadro XIII ilustra a amplitude da redução do ris-
co de fracturas da anca; existe uma redução global de 
30% no risco de fracturas da anca, mas os resultados 
são significativos nas mulheres com idade compreen-
dida entre os 70-79 anos (redução de risco em 40%) e 

 

813 5mg dia 

811 2,5mg dia 

815 Placebo 

n Grupo de estudo 

Quadro X – Distribuição da população do estudo VERT para avaliação da redução do risco de fracturas vertebrais e não vertebrais 
com o risedronato.

 

 
39% 

 

Fracturas não vertebrais – 3º ano* 

43% Fracturas vertebrais – 3º ano 
(mulheres com 2 ou + fracturas) 

65% Fracturas vertebrais - 1º ano 

41% Fracturas vertebrais – 3º ano 

*Punho, anca, pélvis, úmero, perna e clavícula 

Quadro XI – Amplitude da redução do risco de fracturas em mulheres tratadas com o risedronato – Estudo VERT NA (Norte Americano).
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1812 5mg dia 

1812 2,5mg dia 

1821 Placebo 

n Grupo de estudo I 

1292 5mg dia 

1281 2,5mg dia 

1313 Placebo 

n Grupo de estudo II 

 

60% Presença de fractura vertebral 
anterior 

40% Mulheres entre 70 a 79 anos* 

30% Total  

* 80% possuíam fracturas vertebrais anteriores 

Quadro XII – Distribuição da população no estudo HIP do risedronato para avaliação da redução do risco de fracturas da anca.

Quadro XIII – Amplitude de redução do risco da fractura da anca no estudo HIP

na presença de fracturas vertebrais anteriores (redução 
de risco em 60%). Os resultados na redução do risco 
relativo da fractura da anca, não foram significativos 
em mulheres com idade igual ou superior a 80 anos.

3. ESTUDO DE NÃO INFERIORIDADE PARA 
AUMENTOS DA DMO E ALTERAÇÕES DOS 
MARCADORES DO METABOLISMO ÓSSEO
Tal como o alendronato, o risedronato não foi estu-
dado quanto à redução do risco de fracturas com a 
dosagem de 35mg semanais. Foi realizado um estudo 
de não inferioridade em relação a ganhos da DMO 
e marcadores bioquímicos de metabolismo ósseo. 
Foram recrutadas 1456 mulheres em pós-menopausa 
com diagnóstico de osteoporose (“score t” da DMO 
na coluna lombar inferior a –2,5 ou inferior a –2 mas 
com a presença de uma fractura vertebral); as mulhe-
res foram distribuídas em 3 grupos de dosagens dife-
rentes de risedronato: 5mg diários, 35mg semanais e 
50mg semanais. Como principais objectivos, foram 
escalonados os ganhos da DMO na coluna lombar e 
no fémur e ainda a variação de marcadores do meta-
bolismo ósseo (NTX e BSAF). A avaliação foi feita ao 
fim de 12 meses, tendo-se verificado que não existem 

diferenças significativas nos ganhos de massa óssea e 
nas reduções dos marcadores bioquímicos do metabo-
lismo ósseo nas 3 dosagens utilizadas. Não havendo 
nenhuma vantagem da utilização do 50mg semanais 
e tendo em conta a comodidade da toma de 35mg se-
manais, esta foi adoptada com dose padrão.37 

Resumidamente, a administração mais cómoda de 
35mg semanais de risedronato não possui inferiori-
dade nos ganhos de massa óssea e na diminuição de 
marcadores do metabolismo ósseo comparativamente 
aos 5mg diários, que possuem evidências clínicas de 
redução do risco de fracturas em mulheres com baixa 
massa óssea e alto risco de fracturas. Duma recente 
revisão da Cochrane em relação aos medicamentos, 
resultou uma reapreciação das evidências clínicas do 
risedronato, referindo que 5mg diários são eficazes na 
redução do risco de fracturas vertebrais e não verte-
brais incluindo da anca, apenas em mulheres que já 
tiveram uma fractura anterior.38

 
iBAndROnATO

O estudo primordial do ibandronato na avaliação da 
redução do risco de fracturas em mulheres com osteo-
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porose é o estudo BONE. Foram recrutadas 2946 mu-
lheres distribuídas igualmente em 3 grupos:

1 - Grupo placebo;
2 – Grupo teste I - administração diária de 2,5mg;
3 – Grupo teste II -  administração intermitente, 

dia sim e dia não de 20mg de ibandronato com duran-
te 1 mês. Estas mulheres suspendiam a medicação, e 
repetiam a mesma 2 meses depois com o esquema de 
toma intermitente, durante 1 mês.

 

982 20mg dia 
intermitente 

982 2,5mg dia 

982 Placebo 

n Grupo estudo 

Quadro XIV – Distribuição da população no estudo BONE para ava-
liação da redução do risco de fracturas vertebrais com o ibandronato.

 

69% Fracturas não vertebrais* – “score t” da DMO 
inferior ou igual a (–3) 

49% Fracturas clínicas vertebrais 

62% Fracturas vertebrais 

Quadro XV – Amplitude na redução do risco de fractura vertebral com a utilização do ibandronato no estudo BONE – avaliação ao 3º ano

 

41 Estudo VERT-NA 

47 Estudo FIT 

62 Estudo BONE 

Redução do risco - %  

39 Estudo VERT-NA 

28 Estudo FIT 

69 Estudo BONE 

Redução do risco - %  

 Facturas vertebrais Fracturas não vertebrais 

Quadro XVI – Comparação da amplitude da redução do risco de fracturas vertebrais e não vertebrais com os três bisfosfonatos orais 
– taxa cumulativa ao 3º ano.

Quadro XVII – Comparação da amplitude (%) da redução do risco de fractura vertebral; alendronato, risedronato e ibandronato; 
evolução anual em 3 anos

O quadro XIV representa a distribuição da popu-
lação em relação à dosagem da medicação. Como ob-

jectivo principal foi escalonado a amplitude de redu-
ção das fracturas vertebrais.39 
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O quadro XV mostra a amplitude da redução do ris-
co relativo de fractura ao fim do 3º ano de avaliação. A 
amplitude de redução do risco relativo ao 3º é maior no 
ibandronato comparativamente aos outros bisfosfonatos 
- alendronato e risedronato..

O quadro XVI ilustra a comparação da amplitude 
da redução das fracturas vertebrais e não vertebrais, 
com os três bisfosfonatos nas mesmas condições das 
populações estudadas – mulheres com osteoporose ou 
baixa massa óssea e com a presença de fracturas ver-
tebrais prévias.

As meta-análises das publicações realizadas com o 
ibandronato, que incluíram estudos com as diferentes 
dosagens aprovadas para a utilização clínica deste fár-
maco na redução do risco de fracturas em mulheres na 
pós-menopausa com osteoporose, mostram que, a dose 
de 150mg/mês, possui eficácia na redução do risco de 
fracturas não vertebrais e todas as fracturas clínicas.40 

diSCuSSãO

A osteoporose é uma doença mais prevalente nas mu-
lheres em pós-menopausa, sobretudo nas idades mais 
avançadas. Por isso, as recomendações internacionais 
sugerem a avaliação de rotina, nas mulheres com idade 
igual ou superior aos 65 anos.

O hipoestrogenismo desempenha um papel crucial na 
patogénese da osteoporose na pós-menopausa, tendo em 
conta a acção dos estrogénios na regulação dos osteoclas-
tos; esta acção estrogénica é relevante nos dois sexos.

As fracturas são as consequências primordiais da 
osteoporose e a sua relevância está relacionada com 
o grupo etário em que ocorrem, pois fazem aumentar 
a morbilidade, dependência física e, inclusivamente, a 
mortalidade. As fracturas vertebrais e as fracturas da 
anca são as mais comuns; as primeiras, estão mal carac-
terizadas sob o ponto de vista epidemiológico, mas na 
realidade são as mais precoces, sobretudo nos casos de 
hipoestrogenismo. Por isso, é recomendável solicitar a 
radiografia da coluna na presença de osteoporose e des-
pistar a existência de deformidades vertebrais sugesti-
vas de fracturas e assim classificar correctamente o risco 
fracturário das doentes.

Aliás, para utilizar um instrumento de avaliação 
do risco fracturário na osteoporose, como o Modelo 

FRAX, a presença ou não de deformidades sugesti-
vas de fracturas vertebrais é um elemento a considerar, 
assim como outros factores de risco independentes dos 
valores da DMO (os “score t” ou “z” do colo do fémur) 
tais como, a idade, data de nascimento, peso e altura, 
sexo, história familiar de fractura da anca, presença de 
artrite reumatóide, medicação com corticóides, tabagis-
mo e consumo de álcool (2 unidades por dia).

A avaliação da DMO do colo do fémur, aparenta ser 
importante no valor preditivo do risco fracturário, tendo 
em conta que no grupo etário em que é mais prevalente 
a osteoporose, as perdas anuais de DMO são mais acen-
tuadas (cerca de 0,96% por ano) no colo do fémur. Por 
outro lado, os valores da DMO na coluna lombar podem 
estar sujeitos a variações relacionadas com a calcifica-
ção das estruturas adjacentes (ligamentos, osteofitos e 
esmagamento vertebral) e originar um valor anormal-
mente elevado.41

O valor da DMO é um factor de risco para a frac-
tura osteoporótica; cada 1 desvio-padrão que dimi-
nui no “score t”, faz duplicar o risco fracturário; a 
avaliação da DMO no colo do fémur, possui o maior 
gradiente preditivo de risco fraturário em relação à 
avaliação nas outras localizações (rádio distal, calcâ-
neo e coluna vertebral).42 

As três formulações de bisfosfonatos orais, es-
tão aprovadas para a redução do risco de fracturas 
em mulheres com osteoporose e em pós-menopausa. 
Pelo menos, as evidências clínicas mais importantes 
(redução do risco das fracturas periféricas incluindo 
as da anca) existem em doentes com osteoporose e 
em que o diagnóstico técnico, avaliação da DMO, foi 
feita por DEXA e sobretudo no que refere ao colo do 
fémur; será correcto questionar, quais seriam as evi-
dências clínicas em relação à redução do risco frac-
turário, se tais fármacos fossem estudados em doen-
tes em que a osteoporose foi baseada no “score t” 
da coluna lombar? Mais ainda, as evidências clínicas 
mais importantes, também foram verificadas, em do-
entes que apresentavam fracturas vertebrais prévias; 
será correcto questionar, que evidências teríamos na 
redução do risco fraturário, se os fármacos fossem 
avaliados em doentes com osteoporose e sem frac-
turas vertebrais prévias? O alendronato possui uma 
avaliação em mulheres em pós-menopausa com oste-
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oporose e sem fracturas morfométricas vertebrais e os 
resultados mostram, redução significativa do risco de 
fracturas vertebrais. Nesta população, os resultados 
na redução do risco de fracturas periféricas, incluindo 
a anca, não foram significativos.43,44

A redução significativa do risco das fracturas, 
sobretudo das fracturas periféricas, foi demonstrada 
apenas após 3 anos de utilização da medicação.

Existem resultados comparativos, referentes à re-
dução do risco de fracturas vertebrais; são avaliações 
anuais, durante os 3 primeiros anos (Quadro XVII). 
Neste resultados a amplitude de redução do risco de 
fracturas vertebrais com o ibandronato é consistente 
ao longo dos 3 anos, com aumentos progressivos da 
efectividade.

Em síntese, a osteoporose na mulher em pós-
menopausa é uma patologia que afecta a população 
mais idosa, sendo sobretudo uma consequência do 
hipoestrogenismo subsequente à falência ovárica. A 
sua principal consequência são as fracturas de bai-
xo impacto. A avaliação do risco fracturário é pri-
mordial na elaboração do esquema de abordagem da 
redução do mesmo e depende duma pormenorizada 
avaliação clínica e imagiológica da mulher em pós-
menopausa com risco de fractura (com osteoporose, 
com osteoporose e factores clínicos de risco e com 
baixa massa óssea e factores clínicos de risco). Na 
avaliação do risco fracturário, a quantificação da 
DMO do colo do fémur possui o maior valor pre-
ditivo.

A efectividade da utilização dos bisfosfonatos 
orais na redução do risco de fracturas osteoporóricas 
existe, quando são prescritos nas condições em que 
possuem evidências clínicas: 

1. mulheres na pós-menopausa e com osteoporose 
essencialmente diagnosticada pelos valores da DMO 
avaliados no colo do fémur.Existem evidências na re-
dução do risco relativo de fracturas vertebrais - pre-
venção primária.

2. mulheres na pós menopausa e com osteoporo-
se baseada nos valores da DMO do colo do fémur e 
com fracturas prévias anteriores. Existem evidências 
na redução do risco relativo de fracturas vertebrais e 
não vertebrais, incluíndo da anca - prevenção secun-
dária.
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