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Processos de desenvolvimento do tecido ósseo

• Reparação (healing) de fraturas 
–Consolidação de fraturas 
–Remodelação do calo ósseo 

• Ossificação Intramembranosa 
Endocondral e Mista 

• Ossificação ectópica 
• Remodelação natural do tecido 

ósseo Cortical, Esponjoso e 
Lamelar



Adapt. Bone HG, et al. Clin Ther. 
2000;22:15-28. 

Remodelação do Tecido Ósseo 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Diferenças nos Processos de Desenvolvimento do Tecido Ósseo

• Células: 
– Fibrobl., condrobl., 

condrocitos 
– Mesenq., osteobl., 

osteocitos 
– Hematop., osteoclastos 

• Sinalizadores e 
mediadores 
– Gens e proteinas 

relacionadas

• Matriz: 
– Membrana 
– Cartilagem 
– Mista 
– Tecido fibroso 
– Mesenquimal (ossif. 

Ectópica)



Reparação de Fraturas  
Consolidação Periostal

Rotura dos Vasos - Hemorragia 
Hematoma 

Trombocitos - Fibrina - 
Coagulação 

Hematoma coagulado 
Condrocitos e Fibroblastos 

Cartilagem e Membrana 
Fibroblastos – tecido fibroso 

Calo Fibroso Periosteal 
“Silêncio mecânico” - 

Calcificação 
Calo ósseo primário

Necrose avascular



Reparação de Fraturas  
Consolidação Endostal

Rotura dos Vasos – Hemorragia 
Hematoma 

Trombocitos 
Coagulação Endovascular 

Avascularidade 
Osteonecrose estremidades 

Osteoclastos  
Reabsorção Tec. Ósseo 

Necrosado 
Condrocitos e fibroblastos 
Cartilagem e Membrana 

Calcificação 
Calo ósseo secundário

Necrose avascular



Reparação de Fraturas: Remodelamento
Periostal 

Osteoclastos 
Reabsorção do Calo Fibroso 

Calcificado 
Osteoblastos 

Remodelação Haversiana 

Endostal 

Osteoclastos 
Reabsorção da Membrana ou 

Cartilagem Calcificada 
Osteoblastos 

Remodelação Haversiana



Tratamentos Medicamentosos Estimuladores da Consolidação

– Inibidores do osteoclasto 
• Bisfosfonatos 

– Estimuladores do osteoblasto 
• Teriparatida 
• Ranelato de estrôncio 

– Outras drogas 
• BMPs 
• Estrógeno 
• GH (Growth Hormone) 
• Hypoxia-inducible factor 1α (hif-1α) 
• Lítio



Ácido Zoledrônico

• Coelhos imaturos com fratura de fíbula 
tiveram maior volume no calo ósseo e 
tecido ósseo maduro 

• Usado logo após o tratamento cirúrgico de 
fraturas do colo do fêmur em humanos não 
levou ao atraso da consolidação

Fleisch H. J Bone Min Res 16. 2-Calis KA et al. N Engl J Med 2007.  

Lyles KW et al. N Engl J Med 2007.



Ácido Zoledrônico

• Ácido zoledrônico no momento ou até 2 semanas após a 
fratura 

– melhorou a mineralização do calo ósseo 

– Aumentou a resistência biomecânica em 30-50%

Tíbia de ratos 6 semanas após fratura 

Sol. Salina EV AZ no foco frat. Após-fratura 2 semanas 
pós-fratura

1 semanas 
pós-fratura

Amanat N et al. J Bone Miner Res 2007; 22(6): 
867-876



Tratamentos Medicamentosos Estimuladores da Consolidação

– Inibidores do osteoclasto 
• Bisfosfonatos 

– Estimuladores do osteoblasto 
• Teriparatida 
• Ranelato de estrôncio 

– Outras drogas 
• BMPs 
• Estrógeno 
• GH (Growth Hormone) 
• Hypoxia-inducible factor 1α (hif-1α) 
• Lítio



Imagens Micro-CT  de cortes transversos simples através da parte central do calo 
ósseo em ratas OVX com 4 e 8 semanas pós fratura, tratadas ou não com Ranelato 

de Estrôncio.

 Grupo 
OVX não 
tratadas

Grupo 
OVX + 
RnSr

4 semanas  8 semanas



Ranelato de Estrôncio na 
Consolidação de Fraturas de ratos 

Tibial radiograms of the rats given strontium ranelate. (A) Week 
2, (B)week 3, and (C) week 4. Callus maturation and bone union 

becomes more matureas weeks elapsed

Osteoporos Int 21: 1889, 2010

X-ray films of the fractured tibiae at 4 (a, b) and 8 (c, d) weeks 
postfracture; a, c for the nontreated OVX group and b, d for the 

OVX+SR group

Promove Consolidação de Fraturas

Torsion to bone fracture (J/m3)

Melhora a resistência do calo ósseo, mais do que o 
PTH 1-34.

Joint Bone Spine 74: 590, 2007

Nenhum prejuízo na formação do calo ósseo

Calcif Tissue Int 86: 82, 2010 

Torsion to bone fracture (J/m3)

*

#



Clin Cases Miner Bone Metab 7:65, 2010

Rheumatol Int, Epub 2010

Bone 45:S143,2009

Descrição de casos clínicos com aceleração  na 
consolidação de fraturas complicadas com ranelato de 

estrôncio



weeks-2

3D-µCT 
Pull-out test

Ranelato de Estrôncio (625mg/kg/d)

0

Veículo

2 4 6 8

Implantação

Aclimatização 

-1

n = 15 ratas

n = 15 ratas

3D-µCT 
Nano-indentation

X-ray e CT de um implante inserido na tíbia

Tibia 1
Tibia 2

Sacrifício

Maimoun L, et al. Bone. 2010;46(5):1436-1441

Efeito do Ranelato de Estrôncio 
 na osteointegração



Ranelato de Estrôncio Reforçou a Arquitetura Óssea 
em Volta do Implante

Vehicle Strontium 
ranelate

BV/TV 0.34 ± 0.03 0.47 ± 0.03 *

Tb.N 6.25 ± 0.93 5.88 ± 0.22

Tb.Th 0.123 ± 0.004 0.139 ± 0.004 *

Tb.Sp 0.200 ± 0.016 0.178 ± 0.010

% contact 66.2 ± 3.3 78.9 ± 3.2 **

Mean ± SEM (n=13-15 per group)  
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 vs vehicle 

3D µCT

+ 36%

+ 19%

Maimoun M, et al. Bone. 2010;46(5):1436-1441

Vehicle

Ranelato de estrôncio



β-catenina

• Há níveis muito altos de β-catenina nos núcleos 
celulares de osteoblastos presentes no calo 
ósseo. 

• O excesso ou a deficiência de β-catenina levam à 
não formação de pontes ósseas nas fraturas. 

• Há alta correlação entre níveis de β-catenina e o 
aumento das atividades osteoblásticas 

• A ativação da cascata Wnt/ß-catenina promove a 
consolidação e remodelação de fraturas. 

• Supressão dos gens Wnt leva a não consolidação 
das fraturas

Komatsu DE, Mary MN, Schroeder RJ, Robling AG, Turner CH, Warden SJ. Modulation of Wnt signaling influences fracture 
repair. J Orthop Res. 2010 Jul;28(7):928-36.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Komatsu%20DE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mary%20MN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schroeder%20RJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Robling%20AG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Turner%20CH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Warden%20SJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20063381


Cascata Wnt/ß-catenina

• Cascata de proteínas 
ligadas a embriogênese e 
ao câncer, mas também a 
outros processos 
fisiológicos na vida adulta 

• Gene Wnt descoberto em 
1982 (nome é uma 
junção de wingless da 
drosophila com o Int1) 

• Autores do estudo 
ganharam o Nobel em 
1995



Teriparatida

• Aumenta o nível de β-catenin nos núcleos 
de condrocitos e osteoblastos presentes na 
superfície trabecular. 

• Promove a expressão dos genes Wnts 4, 5a, 
5b, 10b, Lrp5 e Lrp6 no calo de fratura. 

• Acelera a consolidação de fratura: formação 
de calo ósseo e a reparação óssea. 

• Promove melhor resistência biomecânica 
• Tem ação conjunta com outros elementos 

advindos da cascata Wnt.



Alkhiary TM et al.  Enhancement of Experimental Fracture-Healing 
by Systemic Administration of Recombinant Human Parathyroid 
Hormone (Pth 1-34). JBJS. Volume 87-A. Number 4 April 2005

Orthopaedic Research Laboratory, Boston University Medical Center, Boston, 
Massachusetts and Eli Lilly, Indianapolis, Indiana.  

1. 270  ratos Sprague-Dawley  machos adultos com fraturas de fêmur. 
2. 3 grupos: veículo, TPTD 5 µg/kg/dia ou 30 µg/kg/dia por 35 dias. 
3. Abate aos 21, 35 ou 84 dias da fratura e testes mecânicos de 

torsão, análise histomorfométrica e CAT microquantitativa.  
4. Dia 21, 30 µg aumentou a resistência torsional, a dureza, o 

conteúdo mineral, a densidade mineral e o volume de cartilagem. 
5. Dia 35, 30 µg aumentou a resistência torsional (p < 0.05). Os 2 

grupos PTH tinham > conteúdo mineral, > densidade e volume 
total ósseo, < espaços vazios e < volume de cartilagem (p < 0.05). 

6. Dia 84, 30 µg  aumentou da resistência torsional e a DMO. 
7. Não houve mudança na densidade de osteoclastos. 

1/1



 Kakar S et al. Melhor condrogênese e sinalização Wnt em fraturas 
tratadas com PTH. J Bone Miner Res. 2007 Dec;22(12):1903-12. 
Orthopaedic Research Laboratory, Department of Orthopaedic Surgery, Boston University 

Medical Center, Boston, Massachusetts, USA. 
1. Macacos machos C57Bl/6 com 8 semanas de idade  e com fraturas femorais. 
2. Injeção diária de sol.salina ou 30 microg/kg TPTD por 14 dias após a fratura. 
3. RX femores nos dias 2, 3, 5, 7, 10, 14, 21, e 28, + histomorfometria, ensaios de 

proteção pela TNAse (RPA), PCR em tempo real e análise pelo Western Blot. 
4. RESULTADOS: pelo mCT quantitativo, TPTD induziu um calo ósseo com maiores área 

transversa, comprimento e volume total. 
5. No processo reparatório as fraturas tratadas com TPTD houve aumento maior que 3 

vezes da condrogênese relativa à osteogênese pela análise molecular da expressão 
dos gens da matriz extracelular associados com condrogênese e osteogênese. 

6. A hipertrofia dos condrocitos ocorreu mais cedo nos calos tratados com PTH.  
7. CONCLUSÕES: “a melhoria do reparo das fraturas pelo PTH é associada com o > 

recrutamento dos condrocitos na maturação no calo ósseo inicial.” 
8. “aumento na sinalização Wnt indica que o efeito do PTH no reparo ósseo é 

modulados, pelo menos em parte, pela ativação da cadeia Wnt.

1/1



Manabe T et al. Human parathyroid hormone (1–34) 
accelerates natural fracture healing process in the femoral 

osteotomy model of cynomolgus monkeys. J.Bone.
2007.01.015. Department of Orthopedic Surgery, Faculty of Medicine, Kagawa University. 

1. 17 macacas adultas (18-19 1nos) cynomolgus. 
2. 3 grupos: controle (n=6), Baixa Dose (0.75 µg/kg, n=6), Alta Dose (7.5 µg/kg, n=5) 

SC de TPTD duas vezes por semana por 3 semanas e depois mais 26 semanas. 
3. Em 3 semanas, fraturas transversas femorais direitas médio diafisárias com placas. 
4. Em 26 semanas: RX, teste de flexão por 3 pontos, histomorfometria e BMD. 
5. RESULTADOS: 
6. Consolidação completa nos 3 grupos, módulo de elasticidade maior no g-PTH-AD, 

área total e porcentual significantemente mais baixas nos grupos PTH, porosidade 
do calo menor no PTH-AD, BMD médio do calo significantemente mais alto no PTH-
AD. 

7. CONCLUSÕES: 
8. PTH diminuiu o tamanho do calo e acelerou a maturação do calo. 
9. PTH acelerou o processo natural de consolidação encolhendo o tamanho do calo e 

aumentando o grau de mineralisação. 
10.PTH restabeleceu as propriedades intrínsecas do material das diáfises femorais 

osteotomizadas  de macacos cynomolgus.
1/1



Brunnemann CE et al. Auso de PTH injetável para 
tratar retardo de consolidação de fraturas.Dtsch Med 

Wochenschr. Aug;135(31-32):1538-41. 2010

1.Duas mulheres com 71 e 53 anos com 
fratura periprostética de fêmur e um 
homem de 78 anos com uma não 
consolidação de Colles. 

2.Múltiplas revisões, até com enxêrto ósseo 
autólogo não curaram as fraturas. 

3.Teriparatida, 20 to 60 microg, SC diário 
por 6 a 19 semanas. 

4.Os três evoluiram para consolidação 
estável.



Fabbriciani G et al. Terapia osteo anabólica – uma 
opção não cirúrgica no tratamento da doença de 

Kümmell. Rheumatol Int. 2010 Mar 20.
Institute of Internal Medicine, Angiology and 

Arteriosclerosis, Department of Clinical and 
Experimental Medicine, Perugia. 

1. Mulher de 81 anos, osteoporótica, com lombalgia 
persistente há um ano desde um trauma. 

2. CT de dois meses após o trauma mostrou o sinal de 
Kümmell e fratura vertebral na 1a vértebra lombar. 

3. CT de controle após 1 ano mostrou persistência do sinal. 
4. Após 12 meses com teriparatida 20 mcg/dia, os sintomas 

desapareceram e o sinal do vácuo foi significativamente 
reduzido



Rubery PT, Bukata SV. J Spinal 
Disord Tech. 2010 Apr;23(2):

151-5.• Department of Orthopaedics and Rehabilitation, 
University of Rochester Medical Center, 
Rochester, NY 14642, USA. 

• 3 casos  de retardo de consolidação de fratura tipo 
III da apófise odontoide. 

• Todos pacientes tiveram rápida melhora clínica e 
evidência de consolidação das fraturas por CT.  

• Desaparecimento evidente da cervicalgia crônica 
• Confirmação da consolidação por CT



Gomberg SJ et al. Teriparatida, Vit D3 e Cálcio consolidaram fratura de 
estresse, subtrocantérica bilateral em mulhercom 13 anos de terapia 

contínua com alendronato,  J Clin Endocrinol Metab. 2011 Mar 23.

1.Paciente com alendronato por 13 anos com dor nas 
coxas e fratura bilateral do terço médio do fêmur pelo 
MRI. 

2.A s25-OH-D3 era baixa, a fosfat. alcalina óssea 
levemente aumentada e o sCTX, o uNTX e a 
osteocalcina sérica quase normais. Osteopenia 
vertebral e osteoporose femoral proximal pela DXA. 

3.s25-OH-D3 normal em 2 meses com grandes doses orais. 
4.A dor nas coxas piorou e as fraturas pioraram no MRI. 
5.Com TPTD 6 meses, < edema no local nas fraturas e 

ponte cortical. Sem dor nas coxas e fraqueza nos MMII. 
6.Em um ano, cura completa da fratura pelo MRI.
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Per Aspenberg et al. Teriparatida para a aceleração do 
reparo de fraturas em humanos. Estudo prospectivo 

randomizado duplo cego de 102 mulheres PM com fratura 
distal do rádio. J Bone Miner Res. 2009 Jul 13.

• 102 mulheres PM (45-85 anos) com fraturas de 
Colles em tratamento incruento. 

• Plb (n=34), TPTD 20 mug (n=34), TPTD 40 mug 
(n=34), com 10 dias da fratura, durante 8 
semanas. 

• Consolidação em 3 de 4 corticais – 9,1 semanas, 
para Plb 7,4 semanas para teriparatida 20, e 8,8 
semanas para TPTD 40, (p = 0.015) 



Per Aspemberg , Johansson T, Teriparatida melhora a 
formação de calo precoce nas fraturas distais de 

rádio. Acta Orthop. 2010 Apr;81(2):234-6.
Division of Orthopaedics, Department of Clinical and 

Experimental Medicine, Faculty of Health Sciences, 
Linköping University, Sweden. (p < 0.001). 

1.Multicêntrico com 27 fraturas de Colles incruentas.  
2.PLB, 20 microg (Baixa-Dose) e 40 microg (Alta-Dose). 
3.Escore blindado do calo em 5 semanas.  
4.9 calos classificados como rico – 3 BD e 6 AD.  
5.9 calos classificados com intermediário – 5 BD e 3 AD.  
6.9 calos classificados como pobre (7 PLB, 1 BD e 1 AD)



Ranelato de Estrôncio X Teriparatida

• Estudo experimental em ratos 
• Calo ósseo do ranelato teve maior 

resistência biomecânica e maior 
tamanho 

• Teriparatida teve maior volume 
trabecular 

• Densidade óssea foi maior com as duas 
medicações do que no grupo controle

Habermann B, Kafchitsas K, Olender G, Augat P, Kurth A. Strontium ranelate enhances callus strength more than PTH 
1-34 in an osteoporotic rat model of fracture healing. Calcif Tissue Int. 2010 Jan;86(1):82-9.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Habermann%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kafchitsas%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Olender%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Augat%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kurth%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19960189


Fig. 3 a Horizontal slice through fracture callus of an ovariectomized (OVX) 
Sprague Dawley (SD) rat treated with placebo. b Horizontal slice through fracture 
callus of an OVX SD rat treated with strontium ranelate. c Horizontal slice through 

fracture callus of an OVX SD rat treated with teriparatide



Tratamentos Medicamentosos Estimuladores da Consolidação

– Inibidores do osteoclasto 
• Bisfosfonatos 

– Estimuladores do osteoblasto 
• Teriparatida 
• Ranelato de estrôncio 

– Outras drogas 
• BMPs 
• Estrógeno 
• GH (Growth Hormone) 
• Hypoxia-inducible factor 1α (hif-1α) 
• Lítio



Medicações Aprovadas pelo FDA 
para a Consolidação Óssea

• BMP 2    !injetável no foco de fratura 

• BMP 7  !injetável no foco de fratura 

• Teriparatida  !Injeção subcutânea



Hierarquia Osteogênica das BMP’s

BMP 2
BMP 2&7

Maioria das 
 BMP’s

Célula tronco 
mesemquimal 
pluripotente

Célula mãe 
Osteoprogenitora

Osteoblasto Osteocito

J. Keneth Burkus- IOT 2008



Estrógeno

• Estrógeno aumenta a resistência 
biomecânica do foco de fratura 

• Sem efeito na velocidade de consolidação 
• Consolidação ocorre como nos grupos 

controle

Cao Y, Mori S, Mashiba T, Westmore MS, Ma L, Sato M, Akiyama T, Shi L, Komatsubara S, Miyamoto K, Norimatsu H. Raloxifene, estrogen, 
and alendronate affect the processes of fracture repair differently in ovariectomized rats. J Bone Miner Res. 2002 Dec;17(12):2237-46. 

Kolios L, Hoerster AK, Sehmisch S, Malcherek MC, Rack T, Tezval M, Seidlova-Wuttke D, Wuttke W, Stuermer KM, Stuermer EK. Do 
estrogen and alendronate improve metaphyseal fracture healing when applied as osteoporosis prophylaxis? Calcif Tissue Int. 2010 Jan;

86(1):23-32.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cao%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mori%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mashiba%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Westmore%20MS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ma%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sato%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Akiyama%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shi%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Komatsubara%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Miyamoto%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Norimatsu%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12469918
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kolios%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hoerster%20AK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sehmisch%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Malcherek%20MC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rack%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tezval%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Seidlova-Wuttke%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wuttke%20W%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stuermer%20KM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stuermer%20EK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19949941


Growth Hormone

• Injeção subcutânea de 100 mg de recombinant 
GH 

• Melhora o tecido neoformado na distração óssea 
• Melhor resistência biomecânica comparada com 

o grupo controle

M. J. RASCHKE, N. P. HAAS Recombinant Growth Hormone Accelerates Bone Regenerate Consolidation in Distraction 
OsteogenesisBone Vol. 24, No. 2 February 1999:81–88



Hypoxia-inducible Factor 1α 
 (hif-1α)

• Genes HIF 1α são ativados durante a 
consolidação óssea 

• Supressão destes genes leva a não 
consolidação 

• Aumentam a neovascularização local 
• Melhor tecido neoformado na distração 

óssea

Chao Wan et al Activation of the hypoxia-inducible factor-1α pathway accelerates bone 
regeneration Proc Natl Acad Sci U S A. 2008 January 15; 105(2): 686–691.



Lítio
• Cloreto de lítio (usado para transtornos 

bipolares) ativa a β-catenin (através da 
inibição da GSK-3β) 

• Estudos epidemiológicos mostram que uso 
contínuo diminui o risco relativo de fraturas
Vestergaard P, Rejnmark L, Mosekilde L. Reduced relative risk of fractures among users of lithium. Calcif Tissue Int. 

2005;77:1–8. 
Wilting I, de Vries F, Thio BM, et al. Lithium use and the risk of fractures. Bone. 2007;40:1252–1258.

• Se utilizado antes da fratura prejudica a 
consolidação. Administrado VO 4 dias após 
a fratura acelera a consolidação e 
aumenta o volume ósseo.

Chen Y, Whetstone HC, Lin AC, et al. Beta-catenin signaling plays a disparate role in different phases of 
fracture repair: implications for therapy to improve bone healing. PLoS Med. 2007;4:e249.
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REPARAÇÃO DAS FRATURAS



ESTIMULAÇÃO DA REPARAÇÃO



Teriparatida

• 1992 – Registrada para o tratamento da OP. 
• 1996 – Estudos em reparação de fx em 

animais. 
• 2007 – Estudos em humanos 
– Pseudartrose 
– Fraturas não vertebrais 
• Fraturas de punho, não cirúrgicas (Colles) 
• Fraturas operadas do colo femoral 

– Fraturas vertebrais



Dificuldades para Pesquisas

• Metabolismo do cálcio iônico 
– Hipercalcemia 
– Cãimbras 

• Via de administração 
– Sistêmica 
– Local 

• Doses: 20 pg/dia = 0,29 pg/kg/dia 
– Em animais – 20 a 40 pg/kg/dia (66 a 133X) 

• Risco de carcinogênese?
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Graduado e Doutorado pela FMUSP. Médico Ortopedista (1966-2009); Diretor 
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Conflito de Interesses 
Tenho ou tive relacionamento como Pesquisador, Conselheiro, 
Comentarista ou Palestrante em Osteometabolismo com Achê, 

Lilly, Biolab, GSk, MSD, Novartis, Sanofi e Servier, e em 
doenças osteoartríticas com Achê, Apsen, Biolab, Sankyo, MSD, 

Novartis, Sanofi e Servier em ...

• Programas de educação médica 
continuada 

»Aprimoramento 
»Avanços 
»Inovação

Em observância à lei 1595/2000 do CFM e à resolução RDC 96/2008 da ANVISA, 
declaro que não tenho conflito de interesses para esta apresentação.



Lítio

• Se utilizado antes da fratura prejudica a 
consolidação 

• Administração VO 4 dias após a fratura 
acelera a consolidação e aumenta o 
volume ósseo. 

• Por já estar aprovada para outros usos há 
50 anos, é a droga que mais rápido poderá 
ser utilizada dentro da nova geração

Chen Y, Whetstone HC, Lin AC, et al. Beta-catenin signaling plays a disparate role in different phases of 
fracture repair: implications for therapy to improve bone healing. PLoS Med. 2007;4:e249.



Alkhiary TM et al.  Enhancement of Experimental Fracture-Healing 
by Systemic Administration of Recombinant Human Parathyroid 
Hormone (Pth 1-34). JBJS. Volume 87-A. Number 4 April 2005

1. No dia 21, o grupo 30 µg aumentou a resistência torsional, a dureza, 
o conteúdo mineral ósseo, a densidade mineral óssea e o volume de 
csrtilagem. 

2. No dia 35, o grupo 30 µg aumentou a resistência torsional (p < 0.05). 
3. No dia 35, os 2 grupos PTH tinham > conteúdo mineral ósseo, > 

densidade e volume total ósseo. Diminuição dos espaços vazios e do 
volume de cartilagem (p < 0.05). 

4. No dia 84 o grupo 30 µg tinha aumento da resistência torsional e da 
DMO. 

5. Não houve mudança na densidade de osteoclastos. 
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 Kakar S et al. Melhor condrogênese e sinalização Wnt em 
fraturas tratadas com PTH. J Bone Miner Res. 2007 Dec;

22(12):1903-12. 

• RESULTADOS: 
• Análise quantitativa do mCT mostrou que o tratamento com PTH , 

comparado ao controle, induziu um calo ósseo com maiores área 
transversa, comprimento e volume total. 

• A análise molecular da expressão dos gens da matriz extracelular 
associados com condrogênese e osteogênese mostrou que as fraturas 
tratadas com PTH  tiveram um aumento maior que 3 vezes da 
condrogênese relativa à osteogênese no curso do processo 
reparatõria. 

• A hipertrofia dos condrocitos ocorreu mais cedo nos calos tratados 
com PTH. 
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  Kakar S et al. Melhor condrogênese e sinalização Wnt em 
fraturas tratadas com PTH. J Bone Miner Res. 2007 Dec;

22(12):1903-12. 

• CONCLUSÕES: 
• “Estes resultados mostram que a melhoria do reparo 

das fraturas mediada pelo PTH é associada 
primariamente com a amplificação do recrutamento 
dos condrocitos na maturação no calo ósseo inicial.” 

• “Associado com este efeito celular observamos um 
aumento na sinalização Wnt, suportando a conclusão 
que o efeito do PTH no reparo ósseo é modulados, 
pelo menos em parte, pela ativação da cadeia Wnt.
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Manabe T et al. Human parathyroid hormone (1–34) 
accelerates natural fracture healing process in the 
femoral osteotomy model of cynomolgus monkeys. 

J.Bone.2007.01.015.

Resultados: 
1. Consolidação completa ocorreu nos 3 grupos. 
2. Módulo de elasticidade foi maior no g-PTH-AD 
3. Àrea total e área porcentual foram 

significantemente mais baixas nos grupos PTH. 
4. Porosidade do calo foi menor no PTH-AD. 

5. BMD médio do calo foi significantemente mais 
alto no PTH-AD
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Manabe T et al. Human parathyroid hormone (1–34) 
accelerates natural fracture healing process in the 
femoral osteotomy model of cynomolgus monkeys. 

J.Bone.2007.01.015..

Conclusões: 
1. PTH diminuiu o tamanho do calo e acelerou a 

maturação do calo. 
2. PTH acelerou o processo natural de 

consolidação encolhendo o tamanho do calo e 
aumentando o grau de mineralização. 

3. PTH restabeleceu as propriedades intrínsecas 
do material das diáfises femorais 
osteotomizadas  de macacos cynomolgus.
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Gomberg SJ et al. Teriparatida, Vit D3 e Cálcio consolidaram fratura de 
estresse, subtrocantérica bilateral em mulhercom 13 anos de terapia 

contínuacom alendronato,  J Clin Endocrinol Metab. 2011 Mar 23.

1. Grandes doses de Vitamina D3 oral aumentaram a 25-hidroxivitamina 
D3 sérica para o normal em dois meses 

2. A dor nas coxas piorou 
3. A aparência das fraturas piorou no MRI 
4. Tratamento com teriparatida por 6 meses 
5. MRI mostrou diminuição do edema local nas fraturas e ponte cortical 
6. Dor nas coxas e fraquesa nos MMII desapareceu 
7. Em um ano, cura completa da fratura pelo MRI.
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