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RESUMO 

Introdução: A osteoporose é um problema de saúde pública à escala mundial 
que se caracteriza pela perda de massa óssea e deterioração estrutural do 
tecido ósseo, o que aumenta a fragilidade e suscetibilidade à fratura. O 
presente estudo objetivou esclarecer, por meio de uma revisão literária, o uso 
da fitoterapia aplicada à osteoporose, analisando os principais estudos 
reportados na literatura. Metodologia: Trata-se de um estudo retrospectivo, 
com revisão literária a partir de publicações indexadas nas bases de dados 
SciELO, PubMed, e MEDLINE. Sendo utilizados estudos publicados entre os 
anos de 2008 a 2018, nos idiomas português e inglês. Foram encontrados 60 
artigos, destes foram selecionados 25, porém, foram incluídos 18, os quais 
melhor se enquadraram no objetivo proposto. Resultados e Discussão: A 
(Glycine max) tem efeitos benéficos na densidade mineral óssea, na resistência 
óssea em mulheres pós-menopausa, pelo aumento da densidade mineral 
óssea na coluna lombar e decréscimo da reabsorção. A (Equisetum arvense) 
demonstra atividade remineralizadora permitindo repor minerais e os 
oligoelementos do organismo, seu tratamento é utilizado devido ao seu elevado 
teor siliar do mineral na regeneração do tecido ósseo. O (Carthamus tinctorius) 
tem na sua constituição o ácido linoleico que favorece a atividade 
antiinflamatória e facilita o aumento da absorção de cálcio no tecido ósseo 
apresentando efeito protetor contra a perda da massa óssea, devido a 
deficiência de estrogénios. A (Ligustrum lucidum) tem a capacidade de manter 
o equilíbrio do cálcio e a reabsorção óssea agindo diretamente nas células 
osteoblásticas e os extratos da planta cimicifuga (Cimicifuga racemosa) têm 
efeitos protetores na perda da massa óssea induzida pela deficiência de 
estrogénio. Conclusões: O uso da fitoterapia apresenta efeitos benéficos e 
menores efeitos colaterais em pacientes com osteoporose. Os fitoterápicos 
abordados demonstram ter atividade anti-osteoporótica, desde de que 
respeitadas as doses terapêuticas e conhecidos os efeitos secundários e 
possíveis interações farmacológicas, para maior segurança dos consumidores 
e da saúde pública. 
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ABSTRACT 

Introduction: Osteoporosis is a worldwide public health problem characterized 

by loss of bone mass and structural deterioration of bone tissue, which 

increases brittleness and susceptibility to fracture. The present study aimed to 

clarify, through a literary review, the use of phytotherapy applied to 

osteoporosis, analyzing the main studies reported in the literature. 

Methodology: This is a retrospective study, with a literary review based on 

publications indexed in the SciELO, PubMed, and MEDLINE databases. 

Studies published between the years 2008 and 2018 in Portuguese and English 

are used. We found 60 articles, of which 25 were selected, but 18 were 

included, which best fit the proposed objective. Results and Discussion: The 

(Glycine max) has beneficial effects on bone mineral density, bone strength in 

postmenopausal women, increased bone mineral density in the lumbar spine 

and decreased resorption. (Equisetum arvense) demonstrates remineralising 

activity to restore minerals and trace elements of the organism, its treatment is 

used due to its high siliol content of the mineral in the regeneration of the bone 

tissue. Carthamus tinctorius has linoleic acid in its constitution, which favors the 

antiinflammatory activity and facilitates the increase of the calcium absorption in 

the bone tissue, presenting protective effect against the loss of bone mass due 

to the estrogen deficiency. (Ligustrum lucidum) has the ability to maintain 

calcium balance and bone resorption by acting directly on osteoblastic cells and 

extracts of the cimicifuga plant (Cimicifuga racemosa) have protective effects on 

the loss of bone mass induced by estrogen deficiency. Conclusions: The use 

of herbal medicine has beneficial effects and lower side effects in patients with 

osteoporosis. The phytotherapics studied have shown anti-osteoporotic activity, 

provided that the therapeutic doses are known and the side effects and possible 

pharmacological interactions are known, for greater consumer safety and public 

health. 

Keywords – Phytotherapeutic Medications; Osteogenesis Imperfecta; 

Medicinal Plants. 
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A osteoporose é um problema de saúde pública à escala mundial que se 
caracteriza pela perda de massa óssea e deterioração estrutural do tecido 
ósseo, o que aumenta a fragilidade e suscetibilidade à fratura (ANJOS et al., 
2016). A fitoterapia é um tratamento que utiliza plantas medicinais, sendo uma 
alternativa usada no tratamento dos problemas causados pela osteoporose, os 
efeitos benéficos da fitoterapia na osteoporose variam de atividade biológica a 
uma atividade antioxidante e regeneração do tecido ósseo, agindo como um 
anti-inflamatório e efeito protetor contra a perda da massa óssea (MARQUES 
et al., 2016). Assim, o presente estudo objetivou esclarecer, por meio de uma 
revisão literária, o uso da fitoterapia aplicada à osteoporose, analisando os 
principais estudos reportados na literatura. 

METODOLOGIA 

Estratégia de busca: Trata-se de um estudo retrospectivo, com revisão literária 
a partir de publicações indexadas nas bases de dados SciELO, PubMed, e 
MEDLINE. Foram consideradas os estudos publicados entre os anos de 2008 a 
2018. Utilizou-se a combinação dos descritores específicos: "Fitoterápicos ou 
Herbal medicines ", ”Osteoporose ou Osteoporosis" e "Plantas Medicinais ou 
Medicinal plants".  
Critérios de inclusão: Foram incluídos no presente estudo artigos que 
abordassem claramente o tópico “uso da fitoterapia aplicada à osteoporose”, 
nos idiomas português, inglês e que foram publicados entre os anos de 2008 a 
2018. Como critérios de exclusão, foram retirados estudos que não abordavam 
sobre a temática, que não atendiam aos critérios de inclusão, assim como 
trabalhos incompletos.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram encontrados 60 artigos, destes foram selecionados 25, porém, foram 
incluídos 18, os quais melhor se enquadraram no objetivo proposto. Ao analisar 
as obras selecionadas, verificou-se nos artigos, que a soja (Glycine max) foi 
alvo de grande atenção para a redução dos sintomas característicos da 
menopausa devido a ter na sua constituição fitoestrogênios, principalmente 
isoflavonas, em concentrações elevadas e que tem possíveis propriedades 
estrogénicas, embora os mecanismos de ação ainda não estejam totalmente 
compreendidos (SHIRWAIKAR et al., 2010). Estudos em populações alvo, tais 
como mulheres chinesas pós-menopáusicas com pouca massa óssea, 
mostraram um aumento do conteúdo mineral nas mulheres que consumiam 
uma elevada dose de extrato de G. max. na dieta alimentar quando 
comparadas com o placebo (LAGARI, et al., 2013). A planta cavalinha 
(Equisetum arvense) apresenta ação remineralizadora, pois permite repor 
minerais e os oligoelementos do organismo. A ação adstringente dos taninos e 
o teor de ácido silícico confere-lhes atividade anti-hemorrágica e de reforço das 
estruturas dos tecidos conjuntivos como os tendões e as cartilagens e das 
paredes das artérias (CARNEIRO et al., 2013). Lim et al. (2014) avaliaram o 
efeito anti-osteoporose da utilização de um extrato de brotos de cártamo 
(Carthamus tinctorius) na dieta de ratos ovariectomizados. Os resultados 
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obtidos sugerem que o extrato resultante dos brotos de cártamo previne a 
deterioração da microarquitectura do osso suprimindo a remodelação óssea 
pelo que este extrato pode ser útil na preservação da massa e estrutura óssea 
em situações de deficiência de estrogênio tendo por isso um grande potencial 
na redução da osteoporose pós-menopáusica. Vários estudos em fêmeas de 
rato ovariectomizadas mostraram que o extrato bruto de fruto de ligustro 
(Ligustrum lucidum) pode ser útil para modular o equilíbrio do cálcio e a 
reabsorção óssea (DONG et al., 2012; ZHANG et al., 2008). Por sua vez o 
extrato etanólico de L. lucidum melhora as propriedades do osso em ratos 
idosos via ação direta nas células osteoblásticas. O extrato da planta 
Cimicifuga (Cimicifuga racemosa) contém glicosídeos triterpênicos, flavonoides, 
ácidos aromáticos e numerosos constituintes. Acredita-se que o efeito da 
cimicifuga é resultado do complexo sinergismo dos seus componentes (DI 
LORENZO et al., 2015). Estudos em ratos fêmea ovariectomizados sugerem 
que os extratos de cimicifuga têm efeitos protetores na perda de massa óssea 
induzida pela deficiência de estrogénio (ARDAWI et al., 2016). 

CONCLUSÕES 

O uso da fitoterapia apresenta efeitos benéficos e menores efeitos colaterais 

em pacientes com osteoporose, portanto, é uma alternativa viável para o 

tratamento. Os fitoterápicos abordados neste trabalho, demonstram ter 

atividade anti-osteoporótica podendo constituir um contributo seguro e eficaz 

para o tratamento da osteoporose, desde de que respeitadas as doses 

terapêuticas e conhecidos os efeitos secundários e possíveis interações 

farmacológicas, para maior segurança dos consumidores e da saúde pública. 

Além disso, é importante salientar o baixo custo e naturalmente uma redução 

no orçamento relativo aos tratamentos atualmente disponíveis. 
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