RISEDRONATO DE SÓDIO
UM ALIADO CONTRA A OSTEOPOROSE
É o primeiro medicamento que reduz o risco de fraturas
decorrentes da osteoporose já no primeiro ano de tratamento
Risedronato Sódico, primeira droga para o tratamento da osteoporose que possibilita a redução
de fraturas logo após o primeiro ano de tratamento. O medicamento foi aprovado nos Estados
Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, Canadá, Austrália e Argentina, e teve sua eficácia comprovada
em um dos maiores programas de estudos clínicos já realizados, do qual participaram mais de 15
mil pacientes em 18 países.
Um importante benefício da nova droga é a posologia de apenas um comprimido diário, que pode
ser administrado antes do almoço, e a ausência de efeitos colaterais agressivos - comum à
maioria dos medicamentos que tratam da osteoporose. Os estudos clínicos não relataram efeitos
colaterais graves, mesmo nos pacientes que tinham histórico de doenças gastrintestinais.
Indicação
É indicado para o tratamento e prevenção da osteoporose em mulheres no período pósmenopausa. É, também, indicado para manter ou aumentar a massa óssea nos homens e
mulheres sob tratamento com corticosteróides sistêmicos a longo prazo.
Reações Adversas
Perturbações digestivas como dispepsia, náuseas, obstipação ou diarréia e dores abdominais. Em
alguns casos cefaléias e dores musculosqueléticas.
Contra-Indicações e Precauções
Os alimentos, bebidas e fármacos que contenham cátions polivalentes, tais como o cálcio, o
magnésio, o ferro e o alumínio, não devem ser ingeridos com o medicamento por possível
interferência na absorção.
Situações de hipocalcemia (baixo nível de cálcio no sangue) devem ser tratadas antes da
terapêutica com o risedronato de sódio.
Recomenda-se o seguimento correto das posologias estabelecidas, particularmente em doentes
com antecedentes de patologia esofágica. Não pode ser usado durante a gravidez nem
aleitamento.
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Posologia
Via oral: 5 mg/dia ou 35 mg 1 vez/semana, 30 minutos antes do pequeno almoço. O
medicamento deve ser ingerido com muita água para facilitar a chegada ao estômago. O paciente
não deve deitar por 30 minutos após a ingestão.
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