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Resumo
O paratormônio humano recombinante com 34 ou 84
aminoácidos constitui nova abordagem no tratamento da
osteoporose, com capacidade de aumentar massa óssea
e diâmetro dos ossos e restaurar a microarquitetura
óssea, assim reduzindo o risco de fraturas vertebrais e
não-vertebrais em homens e mulheres pós-menopáusicas.
Apesar de sua eficácia, teriparatida apresenta desvantagens, tais como a administração subcutânea diária, a
necessidade de estocagem sob refrigeração, o alto custo
e o monopólio comercial. No Brasil, a solicitação judicial
desse medicamento aos órgãos públicos exige que ele seja
bem indicado, isto é, que se destine à prevenção ou ao tratamento de indivíduos com alto risco de fratura. Os
melhores candidatos são aqueles com prévias fraturas vertebrais (compressivas, sintomáticas ou assintomáticas)
ou com valores muito baixos de densidade mineral óssea DMO ou não-responsivos a outras alternativas, tais
como alendronato, risedronato, raloxifeno e ranelato de estrôncio, todos com benefício definido na prevenção
de fraturas. A maioria das evidências relaciona-se a osteoporose pós-menopáusica. Não se encontram estudos
relevantes com respeito à osteoporose induzida por corticoterapia.

Introdução

A

osteoporose, doença caracterizada por diminuição
global da massa óssea e deterioração estrutural do
tecido ósseo, leva a fragilização dos ossos e aumento da
suscetibilidade a fraturas, especialmente de quadril, espinha
dorsal e punho. A osteoporose resulta de envelhecimento
natural, impedimento de desenvolvimento de pico de
massa óssea (por puberdade retardada ou desnutrição) ou
excessiva perda óssea na fase adulta, fruto de deficiência
estrogênica na mulher, desnutrição ou uso de corticosteróides1,2. A osteoporose vem sendo mundialmente considerada um dos principais problemas de saúde pública,
devido a repercussões individuais (mortalidade, morbidade,
incapacidade funcional) e sociais (diminuição da força de
trabalho, aumento do risco de institucionalização, ônus

econômico)3,4. As fraturas de quadril são consideradas as
mais sérias, induzindo hospitalização, letalidade em torno
de 20% e incapacidade permanente em 50% dos casos.
Em 1990, havia 1,7 milhões de fraturas de quadril isoladas
no mundo. Com o crescimento demográfico, estima-se
seu aumento para seis milhões até 20501.
As fraturas vertebrais ocorrem em 30% e 50% das
mulheres com 75 e 85 ou mais anos, respectivamente5.
Fraturas não-vertebrais também são comuns, predizendo
novas fraturas6.
Dada a crescente prevalência da doença, surgem novas
propostas de manejo. Na atualidade, interessam as estratégias que demonstrem controle de desfechos de relevância
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clínica, os quais incluem: redução de risco de fraturas de
quadril e vértebras associadas à osteoporose, redução de
manifestações clínicas relacionadas a fraturas (dor lombar,
cifose, incapacidade funcional) e manutenção da qualidade
de vida. As evidências de benefício clínico provêm de metanálises e ensaios clínicos randomizados de grande porte7.
Qualquer intervenção só estará justificada quando mostrar
eficácia comprovada em reduzir a incidência de fraturas.
Em revisão anterior8, mostrou-se tal benefício com suplementação de vitamina D, isolada ou associada a cálcio
(para redução de fraturas não-vertebrais), administração
de bisfosfonatos (protetores contra fraturas vertebrais e
não-vertebrais) e raloxifeno (redutor de fraturas vertebrais). Posteriormente, revisaram-se as novas evidências
em relação ao papel de cálcio e vitamina D na osteoporose,
visualizando-se seu benefício em fraturas não-vertebrais,
em idosos institucionalizados, sem fratura prévia e com
deficiência de vitamina D9.
Atualmente, comercializam-se no Brasil teriparatida e
ranelato de estrôncio, considerados novos tratamentos
para osteoporose.
Teriparatida, objeto desta revisão, está registrada no país
desde 200310. O interesse de cotejá-la com outros medicamentos - relativamente a eficácia, segurança e custoefetividade - prende-se à existência de um só fabricante
e ao alto preço: uma caneta descartável com 3 mL de
solução, contendo 250 µg/mL, custa R$ 2.316,2811. Cada
apresentação provê tratamento para um mês, por meio de
injeções subcutâneas diárias. Há necessidade de estocagem
sob refrigeração. Alto custo, necessidade de administração
subcutânea diária e de refrigeração constituem desvantagens da terapia com teriparatida12.
Pelo alto custo, esse medicamento vem sendo muito solicitado por via judicial às instâncias governamentais.
Teriparatida corresponde ao paratormônio recombinante
humano [rh PTH (1-34)], cuja cadeia de 34 aminoácidos
tem seqüência idêntica à do segmento biologicamente
ativo do hormônio da paratireóide. O paratormônio
recombinante regula concentração de cálcio no fluido extracelular, metabolismo ósseo e reabsorção tubular renal
de cálcio e fosfato. Pode produzir “redistribuição óssea”,
caracterizada por aumento de massa óssea em alguns sítios
(fêmur, vértebras) e redução em outros (terço distal do
rádio)13, cujo significado clínico ainda não está estabelecido.
Aumenta a massa óssea e o diâmetro dos ossos e restaura
a microarquitetura óssea em homens e mulheres14. Esses
mecanismos contribuem para aumentar a força do osso e
reduzir o risco de fraturas relacionadas à osteoporose15.
Atuando de forma idêntica, existe a versão recombinante
do PTH humano com 84 aminoácidos16. Esse agente contém a região C-terminal do PTH.
Metanálise17 de quatro ensaios clínicos randomizados,
duplo-cegos e com mais de 30 meses de seguimento
mostrou que teriparatida [rh PTH (1-34)] também reduziu consistente e significativamente o risco de dor lombar

de diferentes intensidades em comparação a placebo e
fármacos anti-resorptivos.
A qualidade de vida relaciona-se significativamente com
o grau de fraturas vertebrais, sendo que as mais graves
associam-se a menos função física, mais sintomas e estado
emocional mais comprometido. Comparando-se teriparatida (20 µg/dia) a placebo, as fraturas mais graves ocorreram
em 0,7% e 4,7%, respectivamente. Ao proteger contra
essas fraturas, teriparatida beneficiou, indiretamente, a
qualidade de vida18.
Teriparatida pode ser indicada em homens e mulheres
pós-menopáusicas com alto risco de fratura. Os melhores
candidatos são aqueles com fraturas vertebrais prévias
(compressivas, sintomáticas ou assintomáticas) ou com
valores muito baixos de DMO13.

Evidências sobre
teriparatida em osteoporose
Osteoporose pós-menopáusica
Em revisão sistemática de vinte ensaios clínicos randomizados, [rh PTH (1-34)] aumentou a densidade mineral
vertebral em osteoporose pós-menopáusica. Porém, o
efeito foi menos evidente em sítios não-vertebrais e osteoporose induzida por corticóides. A segurança em longo
prazo e a eficácia sobre fraturas não-verterais não foram
determinadas19.
Em revisão do Clinical Evidence20, categorizaram-se os
seguintes medicamentos como tendo benefício definido
em prevenção de fraturas: alendronato, risedronato, raloxifeno, [rh PTH (1-34)] e ranelato de estrôncio.
Teriparatida versus placebo
Em ensaio clínico randomizado e duplo-cego (Fracture
Prevention Trial)14, 1637 mulheres pós-menopáusicas com
fraturas vertebrais prévias foram alocadas para receber
doses diárias subcutâneas de 20 ou 40 µg de [rh PTH
(1-34)] ou placebo por 21 meses em média. O paratormônio diminuiu o risco de novas fraturas vertebrais
(5% e 4%, respectivamente com 20 e 40 µg, versus
14% no grupo placebo). Os riscos relativos de fraturas, comparativamente ao placebo, foram 0,35 e 0,31
(IC95%: 0,22-0,55 e 0,19-0,50), respectivamente para
doses de 20 e 40 µg/dia. Novas fraturas não-vertebrais
ocorreram em 6% das mulheres do grupo placebo e em
3% daquelas em cada grupo que recebeu [rh PTH (134)] (RR = 0,47 e RR = 0,46, respectivamente; IC95%:
0,25-0,88 e 0,25-0,861). Ambas as doses aumentaram a
DMO total. A maior dose diminuiu a DMO no rádio por
mais dois pontos percentuais. Mulheres que receberam a
dose mais alta de [rh PTH (1-34)] referiram mais náusea
transitória (P < 0,001) e cefaléia ocasional (P = 0,01) em
comparação ao placebo.
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Estudo de seguimento21 do ensaio precedente avaliou a
incidência de novas fraturas vertebrais até 18 meses após
a cessação de uso de teriparatida. A redução do risco de
fratura associada com tratamento prévio de 20 e 40 µg
de teriparatida foi 41% (P = 0,004) e 45% (P = 0,001),
respectivamente, versus placebo. Outros fármacos contra a
osteoporose foram usados por 47% das mulheres durante
o seguimento, predominantemente nas que receberam
placebo previamente (P = 0,04).
As mesmas mulheres foram analisadas para verificar o risco
de fraturas não-vertebrais em outro estudo de seguimento22. A redução desse risco persistiu ao menos até 50 meses
após a suspensão do tratamento. Outros fármacos contra
osteoporose foram empregados durante o seguimento por
60% das mulheres, com predomínio nas que receberam
placebo previamente (P < 0,05).
A relação entre fraturas prévias e o risco de novas fraturas
foi avaliada em 931 mulheres pós-menopáusicas que receberam teriparatida (20 µg /dia) ou placebo no Fracture
Prevention Trial e tinham pelo menos uma fratura vertebral
no início do estudo. Ao contrário das pacientes do grupo
placebo, as que receberam teriparatida não aumentaram
significativamente o risco de fraturas vertebrais e não-vertebrais, nem houve associação entre risco de novas fraturas
e número e gravidade das fraturas prévias23.
Ainda com dados do Fracture Prevention Trial, análise secundária avaliou dor lombar em mulheres que receberam
20 µg de teriparatida (n = 541) ou placebo (n = 544) por
19 meses em média. Houve diminuição de risco relativo
de 31% para dor lombar moderada e intensa (16,5% vs.
11,5%; P = 0,016) e de 57% para dor lombar intensa
(5,2% vs. 2,2%, P = 0,011). Também houve redução na
dor lombar associada a fraturas vertebrais24.
Ainda com base naquele estudo, verificou-se o efeito da
teriparatida em mulheres pós-menopáusicas com déficit de
função renal. As reduções de risco de fraturas vertebrais
e não-vertebrais mediadas por [rh PTH (1-34)] foram
similares e não diferiram significativamente em pacientes
com função renal normal ou alterada (P > 0,05). Também
não houve efeitos adversos de relevância clínica diferentes
entre os grupos25.
Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por
placebo26 avaliou a segurança e o efeito de 100 µg/dia de [rh
PTH (1-84)] sobre a incidência de fraturas vertebrais em 2532
mulheres pós-menopáusicas com baixa DMO por 18 meses.
Todas recebiam cálcio (700 mg/dia) e vitamina D3 (400 U/dia).
O paratormônio reduziu o risco de novas fraturas vertebrais
ou a piora das já existentes nos pacientes que completaram
o estudo (RR = 0,60; IC95%: 0,36-1,00; P = 0,05). Porém,
aumentou a percentagem de participantes com hipercalciúria,
hipercalcemia e náusea, comparativamente ao placebo.
Teriparatida versus estrógeno
Pequeno ensaio clínico randomizado27 mostrou que [rh
PTH (1-34)] mais estrógeno reduziu significativamente a

proporção de fraturas vertebrais em mulheres pós-menopáusicas (diagnosticadas por terem 15% de redução
em comprimento vertebral) comparativamente a estrógeno isolado, após três anos: 12% no grupo [rh PTH
(1-34)] mais estrógeno versus 41% no grupo estrógeno
isolado (P = 0,04).
Outro ensaio clínico randomizado e duplo-cego28 foi conduzido em mulheres pós-menopáusicas com DMO baixa
ou osteoporose, as quais receberam placebo subcutâneo
+ terapia de reposição hormonal (TRH) ou 40 µg/dia de
teriparatida por via subcutânea + TRH por 13,8 meses em
média. Todas as pacientes recebiam suplementação diária
de cálcio e vitamina D. Comparativamente à reposição
hormonal isolada, a terapia combinada aumentou a DMO
em todos os sítios pesquisados, exceto no terço distal do
rádio, onde diminuiu. Ambos os tratamentos foram bem
tolerados, sendo náusea e cãibras mais freqüentes no grupo
de terapia combinada.
Teriparatida versus alendronato
Em ensaio clínico randomizado e duplo-cego13, 146
mulheres pós-menopáusicas receberam 40 µg/dia de
teriparatida por via subcutânea mais placebo oral ou 10
mg/dia de alendronato por via oral mais placebo injetável
durante 14 meses. PTH aumentou significativamente a
DMO de vértebras lombares em comparação a alendronato (P < 0,001), mas diminuiu a DMO no terço distal
do rádio comparativamente a alendronato (P ≤ 0,05). A
incidência de fraturas não-vertebrais foi significativamente
menor no grupo da teriparatida (4,1% versus 13,7%; P
< 0,05). Ambos os tratamentos foram bem tolerados,
embora tivesse ocorrido hipercalcemia assintomática
transitória com teriparatida. Após o término desse ensaio,
72% das pacientes participaram de um estudo de seguimento (mais 18 meses) para averiguar a manutenção do
benefício de teriparatida sobre dor lombar de qualquer
intensidade. As diferenças de dor lombar, determinadas
por teriparatida e alendronato, permaneceram até 2,5
anos de seguimento29.
Associação entre teriparatida e
outros medicamentos anti-osteoporose
A combinação de [rh PTH (1-34)] com estrógenos, calcitonina e bisfosfonatos não tem evidenciado resultados
superiores aos de teriparatida isolada sobre a redução de
risco de fraturas13. Em ensaio clínico30, 238 mulheres pósmenopáusicas receberam 100 µg/dia de [rh PTH (1-84)]
ou 10 mg/dia de alendronato ou ambos. Ao término de 12
meses, a combinação de [rh PTH (1-84)] e alendronato
não foi mais eficaz do que a monoterapia com [rh PTH
(1-84)] em termos de aumento de DMO. Alterações em
vários marcadores sugeriram que o uso concomitante de
alendronato reduziria os efeitos anabólicos do paratormônio. Dando continuidade ao estudo31, as mulheres que
receberam somente [rh PTH (1-84)] por um ano foram
randomizadas para receber placebo (n = 60) ou alendronato (n = 59) por mais um ano. Após 24 meses, os ganhos
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da terapia com PTH foram mantidos ou incrementados pela
terapia com alendronato, mas perdidos se o paratormônio
não foi seguido pelo agente anti-resorptivo.
Metanálise22 de treze ensaios confirmou esses resultados
e mostrou a eficácia de teriparatida isolada ou em combinação com agentes anti-resorptivos na redução de risco
de fraturas vertebrais e não-vertebrais.
Em pacientes previamente tratados com raloxifeno, o
aumento de DMO induzido por 20 µg/dia de teriparatida
[rh PTH (1-34)], administrados subcutaneamente por 18
meses, foi comparável ao proveniente da terapia em pacientes virgens de tratamento. Ao contrário, tratamento
prévio com alendronato reduziu a resposta de DMO e
marcadores ósseos à metade dos valores obtidos nos
pacientes que receberam raloxifeno. Depois de 18 meses,
a DMO lombar média aumentou 10,2% no grupo raloxifeno, comparativamente a 4,1% no grupo alendronato (P
< 0,05). A DMO do quadril aumentou significativamente
em relação ao valor basal no grupo raloxifeno e não diferiu
nos pacientes que receberam previamente alendronato.
Logo, o tratamento prévio com alendronato contrapõe-se
ao efeito de teriparatida sobre DMO, particularmente nos
primeiros seis meses33.
Ensaio clínico randomizado de seis meses de duração34
comparou a combinação de teriparatida e raloxifeno (n =
69) com teriparatida mais placebo (n = 68) em mulheres
pós-menopáusicas com osteoporose. Marcadores de formação óssea e DMO espinhal aumentaram similarmente
nos dois grupos. Porém, com a terapia combinada houve
redução da reabsorção óssea e aumento da DMO de
quadril. O perfil de segurança foi similar nos dois grupos.
Faltam estudos de mais longa duração de tratamento com
desfechos que incluam fraturas para justificar a relevância
clínica da associação de raloxifeno com teriparatida.
Avaliação farmacoeconômica de teriparatida
Metanálise de 90 ensaios clínicos randomizados35, construída para estimar a custo-efetividade de intervenções
contra osteoporose, mostrou que alendronato, etidronato,
risedronato, raloxifeno e teriparatida reduziram o risco de
fraturas vertebrais em mulheres com osteoporose grave
e sob adequada ingestão de cálcio. Comparados entre si,
nenhum desses agentes demonstrou ser significativamente
mais eficaz do que outro. Nenhuma das cinco intervenções
reduziu o risco de fraturas não-vertebrais em mulheres
não selecionadas por baixa DMO. Qualquer das estratégias
propostas foi custo-efetiva em comparação ao não-uso
daqueles medicamentos. A custo-efetividade relacionou-se
fortemente com a idade.
Apesar da eficácia, por não ter segurança firmemente
estabelecida, ser injetável e ter alto custo, teriparatida
não é fármaco de escolha para tratamento e prevenção
de fraturas osteoporóticas em mulheres pós-menopáusicas, indicando-se apenas em pacientes com alto risco
para fraturas vertebrais e refratariedade ao tratamento
convencional.

Osteoporose em homens
A osteoporose masculina é menos comum que a feminina.
É importante determinar alguma etiologia subjacente.
Consumo excessivo de álcool, corticoterapia crônica e
hipogonadismo são as causas mais comumente identificáveis. Há evidências de que os resultados do tratamento
com alendronato, risedronato ou teriparatida são similares
em ambos os sexos36.
A base da prevenção e do tratamento é a ingestão adequada de cálcio e vitamina D. Bisfosfonatos também são
considerados na terapia da osteoporose masculina. Um
curso curto de teriparatida pode ser indicado em homens
com DMO muito baixa e não responsivos a bisfosfonatos.
O uso de testosterona para prevenção e tratamento de
osteoporose em homens permanece controverso. No
entanto, pode haver benefício na presença de evidente
hipogonadismo37.
Em ensaio clínico randomizado aberto 38, administraram-se 10 mg/dia de alendronato (grupo 1), 37 µg/dia
de teriparatida (grupo 2) ou ambos (grupo 3) por 30
meses a 63 homens (46-85 anos), com reduzida DMO
em vértebra e quadril. A monoterapia com teriparatida
aumentou os níveis dos marcadores de metabolismo
ósseo nos primeiros seis meses, declinando até a linha
de base nos 18 meses seguintes. No grupo 3 houve declínio nos mesmos marcadores nos primeiros seis meses
(enquanto recebiam somente alendronato), retornando
aos níveis basais ou mais com a adição de teriparatida.
Em outro estudo39 dos mesmos pesquisadores, alendronato impediu os efeitos protetores de hormônio
da paratireóide sobre DMO em vértebras lombares e
colo do fêmur.
Estudo de seguimento de 30 meses40, realizado em 355
homens que haviam recebido injeções diárias de teriparatida (20 e 40 µg) ou placebo, mostrou valores de DMO
consistentemente mais altos do que os basais (P ≤ 0,001).
Após 18 meses da suspensão do paratormônio, fratura
vertebral ocorreu em 11,7% (grupo placebo), 5,4%
(grupo 20 µg) e 6,0% (grupo 40 µg) de 279 homens.
Combinando os dois grupos de teriparatida versus placebo, o risco de fratura vertebral diminuiu 51%, embora o
resultado não seja estatisticamente significativo (NS; P =
0,07). O risco de fraturas moderadas e graves reduziu-se
em 83% (P = 0.01).

Osteoporose associada à corticoterapia
Esta osteoporose secundária costuma ser manejada com
medidas gerais, cálcio e vitamina D em quantidades suficientes e redução dos corticóides até as doses mínimas
eficazes. À similaridade da osteoporose pós-menopáusica, há quem advogue o uso precoce de alendronato
quando se faz terapia crônica com corticóides, com a
finalidade de prevenir fraturas. Não se encontraram
estudos sobre a abordagem desse tipo de osteoporose
com paratormônio41.
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Conclusões
• Alendronato, risedronato, raloxifeno, PTH humano recombinante (1-34 e 1-84) e ranelato de estrôncio têm
benefício definido em prevenção de fraturas associadas a osteoporose.
• Alendronato, etidronato, risedronato, raloxifeno e teriparatida, comparados entre si, não demonstraram diferenças significativas de eficácia em prevenção de fraturas.
• Qualquer das estratégias propostas foi custo-efetiva em comparação ao não-uso dos medicamentos.
• A custo-efetividade relaciona-se fortemente com a idade.
• PTH humano recombinante (1-34) e (1-84) aumenta a densidade mineral vertebral, tendo efeito menos evidente
em sítios não-vertebrais.
• PTH humano recombinante (1-34) e (1-84) diminui o risco de novas fraturas vertebrais e não-vertebrais, sendo
esse efeito consistente, mesmo após a cessação do tratamento.
• Apesar da eficácia, por não ter segurança firmemente estabelecida, ser injetável e ter alto custo, teriparatida
não é fármaco de escolha para tratamento e prevenção de fraturas osteoporóticas em mulheres pós-menopáusicas, indicando-se apenas em pacientes com alto risco para fraturas vertebrais e refratariedade ao
tratamento convencional.
• A combinação de [rh PTH (1-34)] com estrógenos, calcitonina e bisfosfonatos não tem evidenciado resultados
superiores aos de teriparatida isolada sobre a redução de risco de fraturas.
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