
Comentários 

PARECER SOBRE TRABECULAR BONE SCORE (TBS)
TBS é um software desenvolvido para ser instalado em computadores de 

densitômetro. É um recurso que estima o risco de fraturas com base na determinação da 
textura óssea de forma independente do risco de fraturas estimado pela densitometria e 
fatores clínicos de risco. O resultado é obtido sem a necessidade e outro exame ou radiação 
adicional, a partir do exame de densitometria de coluna lombar.  

- TBS identifica pacientes em risco para fraturas que não foram identificados pela 
densitometria. 

- TBS é independente da densidade minera óssea (DMO), fatores de risco clínicos e do 
FRAX®. 

- TBS prediz fraturas vertebrais e não-vertebrais em homens e mulheres 

- TBS auxilia no monitoramento do tratamento da osteoporose 

É demonstrado em evidências científicas e proposto pela International Society for Clinical 
Densitometry (ISCD) que: 

➢ TBS estima o risco de fraturas osteoporóticas - vertebrais e não vertebrais - em 
mulheres na pós-menopausa e homens acima de 50 anos. 

➢ TBS pode ser empregado para ajustar a ferramenta FRAX® em mulheres na pós-
menopausa e homens acima de 50 anos. 

➢ TBS estima o risco de fraturas osteoporóticas em mulheres pós-menopáusicas com 
Diabetes T-II.  

➢ TBS não deve ser empregado isoladamente como indicação de tratamento da 
osteoporose (deve associar-se à densitometria e fatores de risco).    
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➢ Baixo TBS associa-se a um aumento na prevalência e incidência de fraturas, de 
forma independente dos fatores clínicos de risco para osteoporose e da densitometria 
óssea. 

➢ TBS estima o risco de fraturas osteoporóticas independente do FRAX®. 

➢ TBS permite estratificação adicional na avaliação do risco de fraturas, além do FRAX® 
e da densitometria óssea       

 A Dachverband Osteologie (DVO), foi a primeira agência nacional de saúde a 
incorporar em suas diretrizes o uso de TBS na conduta da osteoporose dos profissionais de 
saúde da Alemanha e que TBS deve ser incluído como fator clínico de risco e funciona como 
modificador do T-score. 
 O Grupo FRAX® – Sheffield – United Kingdom afirma que: O FRAX® ajustado para 
TBS melhora a estimativa do risco absoluto de fraturas em 10 anos permitindo ao médico 
refinar o perfil individual de risco, principalmente quando o mesmo incide próximo aos 
limiares de recomendação de tratamento. O ajuste do FRAX® pelo TBS foi adicionado à 



ferramenta FRAX® por meio de um atalho no próprio website do FRAX®. Além das fraturas, a 
meta-análise do Prof. Kanis demonstrou que o TBS também prediz o risco de morte.    

Conclusão: 

 Concluímos que TBS é um preditor consistente e significativo do risco de fratura e 
fornece informações independentemente do FRAX em homens e mulheres de grupos 
independentes, internacionais, incluindo várias etnias. Os resultados dos estudos apoiam o 
uso de TBS como uma avaliação independente do risco de fraturas.  


