
Effect of osteoporosis medications on fracture healing 

 

Este estudo foi publicado em setembro de 2015 na revista da IOF e 

NOF, Osteoporosis International. Os autores são norte americano, sendo 

da UCLA, do Weill Cornell Medical College e do Hospital for Special 

Surgery. 

Muitas vezes no consultório particular ou em hospitais os nossos 

pacientes recém fraturados nos perguntam se há algo que eles devem 

tomar para melhorar a consolidação da fratura. Muitos fazem uma 

associação com osteoporose e nos perguntam se devem tomar Cálcio. 

Apesar de a resposta ser não, isto nos indica que mesmo o público leigo 

procura uma resposta para o assunto “medicações para tratar fraturas”. E 

nós, como especialistas, devemos estar atualizados para oferecer o que há 

de mais moderno em evidência científica nesta área. 

Este tema é antigo, e nos traz duas perguntas principais:  

Primeiro, se um paciente fraturar na vigência de um tratamento 

medicamentoso para osteoporose, estas drogas podem beneficiar ou 

atrapalhar o processo de consolidação da fratura?  

Segundo, após uma fratura, seja ela ligada ou não a osteoporose, o 

uso de medicações com ação no tecido ósseo melhora o processo de 

consolidação?  

A primeira pergunta foi feita por Herbert Fleisch, estudioso dos 

bisfosfonatos, em relação ao uso dos mesmos, em Editorial do Journal of 

Bone and Mineral Research de 2001 (volume 16, número 3). O próprio 

Fleisch e outros autores respondem que não, em várias pesquisas 

publicadas. 

A segunda pergunta continua sendo discutida, aqui e no exterior, 

inclusive por membros da ABOOM, da ABRASSO e da SBOT, em congressos 

e cursos nacionais e internacionais e na página da ABOOM no WhatsApp. 

No estudo analisado os autores resumem 126 estudos publicados, 

inclusive um realizado na FMUSP, e não citam o estudo Solid realizado por 



importantes colegas da ABOOM e publicado na RBO.  Destacam que 

alguns estudos têm viés e que provavelmente muitos estudos não foram 

publicados, inclusive estudos negativos. 

Avaliam a literatura existente sobre o uso de cálcio e vitamina D, 

agentes antireabsortivos incluindo bisfosfonatos, calcitonina, 

denosumabe, estrógenos e SERMS, os anabolizantes hormônios da 

paratireoide (PTH e TPTD) e o ranelato de estrôncio. Para cada agente 

destacam uma visão geral do produto e o resultado de seu uso em 

estudos feitos em animais e em estudos clínicos. Analisam a ação de cada 

produto na consolidação da fratura, na reparação posterior do calo de 

fratura e a dependência do momento de aplicação em relação à fratura. 

Procuram diferenciar a ação no calo endostal, cartilaginoso, e o periostal, 

membranoso. 

Destacam que das 14 pesquisas em andamento, registradas nos 

institutos de saúde dos Estados Unidos e União Européia, oito ainda estão 

ativas, três foram prematuramente terminadas e três estão completadas, 

duas das quais sobre a ação do PTH na reparação de fraturas. 

Opinam que os estudos em animais não são conclusivos em relação 

ao tempo de consolidação, mas o são em relação à melhor qualidade e 

resistência mecânica dos calos, tanto com agentes anabólicos quanto 

anticatabólicos. 

Finalmente concluem que, apesar de serem necessários mais 

estudos clínicos, resultados recentes demonstram alguns efeitos positivos 

principalmente com o uso do PTH.  

Boa leitura! 

 

 


