
The Skeletal Effects of Inhaled Glucocorticoids 

A osteoporose secundaria, decorrente do uso de glicocorticóides por via oral ou 

venosa, é a mais comum. Porém, muitas doenças pulmonares são tratadas com 

glicocorticóides inalatórios cronicamente, e esse artigo visa estabelecer os seus efeitos sobre 

a resistência óssea. 

Os glicocorticóides em geral interferem na resistência do osso diminuindo a atividade 

osteoblástica, reduzindo a viabilidade dos Osteócitos, aumentando a perda de cálcio urinária 

e diminuindo a absorção intestinal de cálcio. Sabe-se que a perda de massa óssea e o risco de 

fraturas por fragilidade com a administração desses medicamentos por via oral estão 

associados ao tempo de uso e a dose, podendo ocorrer logo após 3 meses de uso, na 

dependência da dosagem. Considerando dois indivíduos com a mesma densidade mineral 

óssea, se um deles fizer uso prolongado de glicocorticóide oral, apresenta maior risco de 

fratura por fragilidade.  

Os glicocorticóides inalatórios mais modernos tem uma maior afinidade por 

receptores pulmonares, com maior absorção e maiores níveis sistêmicos, podendo portanto 

ocasionar efeitos comparáveis aos usados por via oral 

 Em crianças com Asma o uso dos glicocorticóides inalatórios parecem ter efeitos nos 

ossos influenciando na densidade óssea e no crescimento, sendo essa influência maior nos 

dois primeiros anos de tratamento e em crianças que iniciaram esse tratamento antes dos 6 

anos de idade, com redução significativa da densidade mineral óssea da coluna lombar, 

detectados em média, aos 12 anos de idade, quando comparados a crianças sem relato de uso 

prévio. 

 Quanto ao uso em adultos asmáticos, os trabalhos são contraditórios. Na maioria dos 

estudos o efeito deletério sobre a resistência óssea foi observado em pacientes com dose 

elevadas diárias ou com grande efeito cumulativo.  

Pacientes com DPOC apresentam alto risco de Osteoporose e fraturas. Contrastando 

com pacientes asmáticos, somente indivíduos com DPOC grave são tratados com 

glicocorticóides inalatórios cronicamente e trabalhos nesse grupo tem sido inconclusivos, até 

mesmo por uma incapacidade de diferenciar os efeitos prejudiciais ao osso ocasionados pela 

própria doença ou pelo medicamento em questão. Nesse grupo de pacientes, duas revisões 

não encontraram maior índice de fraturas em pacientes usuários de glicocorticoides 

inalatórios em comparação com os não usuários. Em contrapartida, outros trabalhos 

mostraram que os efeitos de redução da resistência óssea podem ocorrer e são dose 

dependente.  

Nesse artigo observamos que há divergências na literatura, não sendo possível tirar 

conclusões definitivas sobre os efeitos na densidade mineral óssea com o uso dos 

glicocorticóides inalatórios. Pelas prováveis correlações com a dose e o tempo de uso, deve-

se usar a menor dose possível eficaz, pelo menor tempo necessário, em pacientes com Asma e 

DPOC, adultos ou crianças.


