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Introdução  
 
 
 
 
O aumento da população de idosos, em números absolutos e relativos, consiste 
em um fenômeno mundial, cujas projeções estatísticas embasam-se em uma taxa 
de crescimento de idosos de aproximadamente 8 milhões por ano. 
A OMS conceitua como idoso aquelas pessoas que se enquadram em uma faixa 
etária acima de 60 anos em países com situação de desenvolvimento, ou para os 
desenvolvidos, idosos são pessoas com 65 anos ou mais. Já a Política Nacional do 
Idoso do Brasil faz menção ao idoso como uma pessoa que apresenta idade igual 
ou maior que 60 anos. O processo de envelhecimento populacional no Brasil, 

atualmente, consiste em uma realidade, cujas pessoas com idade de 60 

anos ou mais compreendem 7,9% do total da população, estimando-se que 

para o ano de 2025, dever-se-á atingir um total de 30 milhões de idosos. 
A osteoporose é uma patologia prevalente na terceira idade e deve ser 

abordada na Estratégia de Saúde da Família (ESF), em questões voltadas 

para a prevenção, diagnóstico e tratamento da doença, visando, assim, um 
processo de envelhecimento saudável.  
 

Apresentar análises a respeito do processo de osteoporose em idosos e propor 
ações que possam ser implantadas na Atenção Primária para prevenção, 
diagnóstico e tratamento da doença.  

Objetivos 

Trata-se de uma revisão bibliográfica acerca da osteoporose em idosos, analisando 
a estratégia de saúde da família (ESF) e utilizando como procedimento 
metodológico estudos de caráter qualitativo de informações quanto à doença, 
juntamente com o emprego de fontes bibliográficas e documentais que 
fundamentaram teoricamente todo o conteúdo.  

Metodologia  

Referências 

No que concerne à osteoporose em idosos, nota-se que a ESF ainda precisa de 
propostas aplicáveis na realidade brasileira, bem como iniciativas sistemáticas 
para que a patologia em questão apresente um tratamento adequado aos idosos. 
Toda ESF deveria estar treinada e aparelhada para fornecer: orientação, acesso  
aos exames diagnósticos, atividades de prevenção e medicamentos; como os 
bifosfonados, hormônios e compostos com cálcio e vitaminas. Considera-se como 
essencial que as novas gerações sejam educadas, na convicção de que os idosos 
representam, além de outras características, a de acrescentar um cabedal de 
sabedoria e de experiências que só a vida proporciona, com uma importância 
imprescindível.  
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Figura 1: Osso Normal e Osso Osteoporótico               
Fonte: http://auladepatologia.wordpress.com/2009/12/01/osteoporose/ 
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Considerações finais 

Patologicamente, define-se a osteoporose como uma redução irrestrita da 
quantidade de osso e ocorrência de desestruturação da microarquitetura óssea, o 
que causa extrema fragilidade.  As células responsáveis pelo catabolismo ósseo são 
os osteoclastos. 
O exame padrão ouro para diagnóstico é a densitometria mineral óssea (DMO) 
avaliada por meio de DXA ou DEXA (Absortometria de raios-X de Dupla Energia) que 
avalia a DMO do quadril e da coluna vertebral.  A Fundação Internacional da 
Osteoporose (IOF) estabelece como critérios de diagnósticos de osteoporose por 
DEXA, bem como as classificações da doença fundamentadas nas medidas da DMO, 
realizadas em mulheres brancas, onde pode-se constatar que nestas os Desvio 
Padrão (DP), quando comparadas a jovens adultos (figura 4 – tabela). 
A sintomatologia da osteoporose geralmente varia entres pessoas, e, por muitas 
vezes, o que pode ser constatado é que à medida que surgem sintomas da doença, 
já se examina um nível expressivo de osteoporose, com maior índice de ocorrência 
de fraturas. A prevenção da osteoporose está diretamente associada ao estilo de 
vida e dieta seguida pelas pessoas, ainda na infância, com a ingestão adequada de 
cálcio (1,0 gramas por dia) e vitaminas D e C, além de proteínas. A realização do 
tratamento em osteoporose situa-se na inclusão dos pacientes em programas de 
reabilitação, em especial, a prática de exercícios físicos resistidos e consumo de 
medicamentos. 

FIGURA  2: Sinais e sintomas da osteoporose. 
Fonte: Cunha et al, 2007, p.19. 

FIGURA 3 – Fatores de risco para osteoporose. 
 Fonte: Assis, 2004, p. 98. 

FIGURA 4: Critérios de Diagnóstico de Osteoporose por DEXA. 
Fonte: Cunha et al, 2007, p.22. 

FIGURA 5: Locais mais comuns para ocorrência de fraturas. 
 Fonte: http://auladepatologia.wordpress.com/2009/12/01/osteoporose/ FIGURA 6: Tratamento medicamentoso da osteoporose. 

 Fonte: Assis, 2004, p.104. 
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