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Introdução. A osteoporose é atualmente considerada, nos países desenvolvidos, um dos problemas de saúde mais 
comuns e mais sérios da população idosa, especialmente a do sexo feminino. É caracterizada pela baixa densidade 
óssea e pela degeneração da sua microarquitetura, que a fragiliza e aumenta o risco de fratura. A osteoporose necessita 
de cuidados desde a atenção básica em saúde, onde se deve buscar meios de identificar precocemente mulheres que 
estejam susceptíveis a serem acometidas pela morbidade ou já acometidas em estagio inicial. Objetivo. Desenvolver 
instrumento móvel de estratificação de risco de osteoporose e fraturas de baixo impacto. Método. Foi realizado um 
desenho de app para ser um instrumento de baixo custo e alta usabilidade. Utilizou-se o Sapori, instrumento já validado, 
como  meio para estratificação de riscos de fraturas, elencando as de melhores evidências científicas e que poderiam 
ser realizadas por profissionais da saúde. A aplicação do Sapori foi gravada por meio de vídeos, os quais foram anexa-
dos ao app, o app também dispõe do instrumento Sapori em suas funções, para que possa ser respondido. Foi utilizado 
plataforma online “fábrica de aplicativos” para a construção do app, sendo demonstrada sua estrutura e funcionalidade. 
Resultados. O app apresenta quatro abas interativas. Uma aba de educação do paciente sobre a Osteoporose e 
seu manejo, uma aba sobre como utilizar o Sapori com vídeos demonstrativos, uma aba de orientações para o paciente 
e uma aba com informações sobre o aplicativo. A base fundamental do aplicativo é através de vídeos demonstrativos 
que ensinam ao usuário como utilizar o Sapori. Conclusão. O uso de tecnologias da informação e comunicação pos-
sibilita a ampliação do cuidado terapêutico de condições de saúde crônicas por fisioterapeutas e profissionais da saúde, 
utilizando dispositivos que auxiliam no diagnóstico de osteoporose e risco de fraturas.
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