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Porjecte APROP (Atenció i PRevenció de l’OsteoPorosi)
L’osteoporosi (OP) és una malaltia òssia sistèmica que es caracteritza
per una fragilitat òssia i un augment del risc de fractures. Les fractures
osteoporòtiques (vertebral, de terç distal d’avantbraç, húmer etc) disminueixen
de manera significativa la qualitat de vida i l’esperança de vida posterior.
Està considerada com una pandèmia en augment ja que al voltant del 50%
de les dones i el 20% dels homes tindran una fractura per fragilitat durant la
seva vida (1)
El fet d’haver patit una fractura osteoporòtica multiplica el risc subsegüent de
presentar noves fractures entre 2 i 4 vegades en funció de la localització de la
fractura.
Diversos estudis demostren un augment del risc relatiu de segona fractura
amb una probabilitat de fins el 23% a l’any següent, i fins el 54% als 5 anys
de la primera fractura osteoporòtica (2,3).
(1)
(2)
(3)

Harvey N, Dennison E, Cooper C (2013) The Epidemiology of osteoporotic fractures. On The metabolic bone disease and disorders of mineral metabolism. American Society for Bone and
Mineral Research, Washington D.C., pp 348-356.
Biluc D, Alarkawi D, Nguyen TV, Eisman JA, Center JR. Risk of Subsequent Fracture After Low-Trauma Fracture in Men and Women. JAMA (2007), Vol 297, No. 4.
Huntjens KMB, Kosar S, Geel TACM, Geusens PP,Wilems P . Risk of subsequent fracture and mortality within 5 years after a non-vertebral fracture. Osteoporos Int (2010) 21:2075–2082.

gencat.cat/ics

2

Porjecte APROP (Atenció i PRevenció de l’OsteoPorosi)
OBJECTIU: Avaluar l’efectivitat d’ un programa realitzat a l’atenció primària per
disminuir la incidència de noves fractures osteoporòtiques en pacients que es
presenten amb una fractura osteoporòtica (prevenció secundària).

La prevenció de l´osteoporosi es realitza a tres nivells:

- Prevenció Primària.
- Prevenció Secundària.
- Prevenció Terciària.
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Prevenció Primària
Com a prevenció primària entenem tot allò encaminat a disminuir
la probabilitat que es doni la malaltia, disminuint la seva incidència; actuant
a través de l'Educació Sanitària, per tal d'implantar hàbits i estils de vida
que evitin l'aparició de nous casos de malaltia, i sobretot en les persones
amb factors de risc.
Educació Sanitària:
- Exercici físic (evidència A).
- Ingesta adequada de calci (evidència B) i vitamina D
(evidència A).
- Evitar consum de cafeïna (evidència C).
- Evitar consum tabac (evidència B).
- Evitar consum excessiu d´alcohol (evidència C).
- Evitar ingesta excesiva de sal
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Prevenció Primària
Factors de risc:
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Prevenció Primària
Factors relacionats amb increment de les caigudes:
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Prevenció Primària
Altres Factors de risc:

Model FRAX: estimació del risc de
fractura de maluc als 10 anys i i la
probabilitat d'una fractura
osteoporòtica major als 10 anys
(columna vertebral, avantbraç, maluc o
espatlla).
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Prevenció Primària
Altres Factors de risc:

Model FRAX:
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