
Foi avaliada a capacidade de um FLS para reduzir diretamente o risco de refratura.                     

O FLS tem sido considerada a  intervenção mais eficaz para a prevenção secundária de 
fraturas.  

Entretanto, na maior parte dos relatos é dado enfase no aumento da taxa de investigação e 
tratamento em instituições que contam com um FLS, poucos estudos têm considerado os 
resultados de fratura diretamente. 

Nós, portanto, procuramos avaliar a capacidade do nosso FLS para reduzir o risco de refratura. 

Foram comparados grupos de pacientes de um Hospital com FLS  (515) e de outro Hospital 
sem FLS (416).  

Feito  estudo de coorte histórico de todos os pacientes ≥50 anos que tenham apresentado ao 
longo de um período de 6 meses uma fratura por trauma mínimo para os serviços de 
emergência de um hospital terciário com um FLS, e um sem um FLS. O acompanhamento foi 
de três anos. 

Todos os pacientes atendidos no FLS são investigados para a osteoporose e as causas 
secundárias de osteoporose, dado orientações de estilo de vida e nutrição e tratados para a 
osteoporose se apropriado. 

Após ajustes estatísticos para as características da linha de base, houve uma  
redução da taxa de qualquer refratura no hospital com FLS em 30% e uma redução de 40% 
nos principais refraturas (quadril, coluna, fêmur, pelve ou úmero). 

O número de pacientes necessário para tratar (NNT) para evitar uma nova fratura ao longo de 
3 anos é de 20. 

 

Comentários 

À primeira vista são números bastante expressivos, com uma economia importante aos cofres 
públicos e melhor qualidade de vida à população atendida. 

Isto já justifica a presença de um FLS, demonstando claramente a excelente relação custo 
efetividade dos FLS já relatada em outros artigos. 

Como não existe relato no artigo qual tratamento medicamentoso (se apropriado) é utilizado, 
podemos supor que seja alendronato genérico (que é o de primeira escolha no país onde foi 
efetuado o estudo, especialmente por uma questão de custo benefício). 

É bastante conhecido o problema de adesão a este tipo de medicamento ao longo do tempo, o 
que fatalmente impactou no resultado final da taxa de refraturas. 

Outras FLS que, dentro da sua realidade macro economica (diferente do local onde foi feito o 
estudo), utilizam drogas anuais ou semestrais, que facilitam a adesão do paciente, apresentam 
resultados superiores aos apresentados neste estudo. 

A boa notícia é que mesmo usando alendronato, com todos os problemas que este tipo de 
droga encerra, a taxa de redução de refraturas é bastante boa. 

Seria, em princípio, uma boa estratégia para ser usada no SUS. 

Mas para afirmarmos com segurança, precisaríamos de alguns dados estatísticos que não 
possuímos, o que em muito dificulta a formação de estratégias para diminuir o número de 
fraturas e refraturas no Brasil. É de suma importancia que, pelo menos, soubéssemos o 
número de fraturas de quadril por ano no Brasil. 

 


