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Nota técnica n° 05 

Elaborada em 29/07/2019 

 

Medicamento solicitado: Teriparatida 250 mcg/ml 

 

Esta Nota Técnica foi elaborada de acordo com dados e relatórios médicos 

específicos do(a) paciente que figurou como parte autora no processo 

judicial. Por essa razão, a utilização das informações e conclusões 

médicas aqui constantes para a instrução de outros processos deve ser 

analisada com cautela pelas partes e pelos órgãos julgadores.
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Medicamento solicitado: Teriparatida 250 mcg/ml 
 
 

ANÁLISE FARMACÊUTICA 
 
1. O medicamento está registrado na ANVISA?  ( ) Não     ( x ) Sim 
 
2. Em caso de haver registro na ANVISA, quais são as indicações previstas na 
bula? 
Tratamento da osteoporose com alto risco para fraturas; tratamento da osteoporose 
associada à terapia sistêmica com glicocorticoides 
 
3. Ainda em caso de haver registro na ANVISA, a prescrição está de acordo com 
as indicações da bula?    ( ) Não     ( x ) Sim 
 
4. Existe medicamento genérico ou similar para o tratamento da enfermidade? Em 
caso positivo, qual(is)? ( x ) Não     ( ) Sim, 
____________________________________ 
 
5. O medicamento está incluído na Relação Municipal de Medicamentos 
(REMUME), Relação Estadual de Medicamentos (RESME) ou na Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais (RENAME)? Se sim, qual(is)?  
( x ) Não     ( ) Sim, ____________________________________ 
 
6. Há Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), no âmbito do SUS, para 
a doença que acomete o paciente? Em caso positivo, especificar qual é.  
( x ) Não     ( ) Sim, ____________________________________ 
 
7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da 
doença que acomete o paciente? 
Não são disponibilizados medicamentos para a referida patologia. 
 
8. O medicamento postulado foi submetido à análise da CONITEC? Em caso 
positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  
( x ) Não     ( ) Sim, ____________________________________ 
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9. Qual o preço máximo do medicamento estabelecido pela Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamentos (CMED)? 
R$ 2.093,76 / Unidade (Caneta Injetora c/ cartucho 2,4mL) 
 
10. Outras informações relevantes, a critério do órgão consultado (aqui, se isso for 
possível diante do volume de trabalho, acho que poderiam ser tecidas 
considerações sobre eventuais registros em agências internacionais, como o FDA, 
e análises de órgãos técnicos de outros países que sejam abalizados, como o NICE 
e outros congêneres). 
O referido medicamento é registrado junto ao FDA; 
As diretrizes britânicas através do National Osteoporosis Guideline Group recomendam 
a teriparatida para pacientes de muito alto risco para fraturas especialmente fraturas 
vertebrais e incluem como agentes de primeira linha o   alendronato   e   de   segunda   
linha:   ibandronato,   risedronato,   ácido zoledrônico, denosumabe, e raloxifeno.  
Segundo o Ministério da Saúde, a Teriparatida não foi incluída no Protocolo Clínico e 
Diretrizes Terapêuticas para Osteoporose por não ter sido demonstrada superioridade 
em desfechos clínicos comparativamente aos bifosfonatos. A duração máxima de uso 
estabelecida pelo fabricante é de 18 meses, devido a dúvidas sobre segurança em longo 
prazo. A necessidade de aplicações subcutâneas diárias e os cuidados de conservação 
são fatores limitantes que podem reduzir a efetividade.  
Existe uma advertência em bula sobre o risco de osteossarcoma associado ao 
tratamento com teriparatida baseado em estudos de longo prazo e em altas doses de 
teriparatida em roedores, mas há o relato de apenas um caso documentado em mais de 
um milhão de pacientes humanos tratados. Atualmente o tratamento com teriparatide é 
limitado a dois anos devido a essa evidência em estudos pré-clínicos do risco de 
osteossarcoma poder ser aumentado com a exposição a longo prazo. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
COMPSTON, J. et al. UK clinical guideline for the prevention and treatment of 
osteoporosis. Archives of osteoporosis, v. 12, n. 1, p. 43, 2017. 
 

 
 

ANÁLISE MÉDICA 
 
1. Qual a doença, e respectivo CID, que acomete o paciente, baseada na 
documentação médica apresentada?  
Segundo o relatório médico apresentado, a paciente é portadora de osteoporose com 
fraturas patológicas, CID M80.8 (outras osteoporoses com fratura patológica). Outros 
CID que poderiam ser utilizados neste caso são: M84.4 (fratura patológica não 
classificada em outra parte); M82.1 (osteoporose em distúrbios endócrinos). 
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2. Qual a descrição da atual situação clínica, segundo a documentação médica 
apresentada? 
A paciente é portadora de síndrome de Rothmund Thomson, rara doença genética 
autossômica recessiva que cursa com problemas na pele (poiquilodermia), 
anormalidades em dentes, unhas, cabelos e sobrancelhas, catarata, predisposição a 
câncer, malformações ósseas, osteopenia e osteoporose, entre outras manifestações.  
A paciente apresenta dores ósseas, tem diminuída capacidade de locomoção e da 
realização das atividades de vida diárias e já sofreu fraturas patológicas previamente 
(membros superiores e inferiores, há mais de 10 anos). 
Apresenta ainda as seguintes comorbidades: diabetes tipo 2, dislipidemia, 
hipotireoidismo, hipogonadismo e deficiência de hormônio do crescimento (GH). 
 
3. De acordo com a documentação médica apresentada, o paciente já foi 
submetido a todos os tratamentos disponibilizados pelo SUS? Em existindo PCDT 
para a doença, o mesmo foi aplicado para o caso? 
Não. As outras opções terapêuticas não tinham indicação no caso desta paciente.  
Não. O PCDT de Osteoporose de 2014 inclui somente mulheres na pós-menopausa e 
homens acima de 50 anos.    
 
4. De acordo com a documentação médica apresentada, é possível afirmar que o 
tratamento disponibilizado pelo SUS é eficaz para o paciente? Caso a resposta seja 
negativa, explicar.  
Não. As opções terapêuticas disponibilizadas pelo SUS são: raloxifeno, pamidronato, 
alendronato, risedronato, calcitonina, calcitriol e estrógenos conjugados.  
O raloxifeno na dose de 60 mg/dia está aprovado para a prevencão e o tratamento da 
osteoporose da coluna vertebral em mulheres na pós-menopausa, Não está 
recomendado para a redução de fraturas não vertebrais e de quadril (1).  
Pamidronato, alendronato e risedronato são medicamentos da classe dos bisfosfonatos. 
Recomenda-se a troca de classe após cinco anos de utilização, pois o uso prolongado 
aumenta o risco de fraturas atípicas e osteonecrose de mandíbula. (1) 
A calcitonina é medicação em desuso devido a baixa eficácia e potenciais efeitos 
adversos como aumento da incidência de alguns tipos de câncer, rinite, broncoespasmo 
e outras reações alérgicas. Atualmente é utilizada em alguns casos de dor decorrente de 
fraturas, por um período máximo de seis meses (2). 
O calcitriol é o metabólito mais ativo da vitamina D. Ele pode frequentemente causar 
hipercalcemia e / ou hipercalciúria, necessitando de monitoramento e ajuste da ingestão 
de cálcio e da dose de calcitriol. Portanto, o calcitriol não é usado para a suplementação 
de vitamina D na osteoporose.  
Estrógenos conjugados: a paciente já utiliza.  
 
5. O medicamento postulado é indicado para o tratamento da doença analisada de 
acordo com os diagnósticos nosológicos ou etiológicos, estágios de evolução da 
doença e/ou classificação de gravidade? 
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Sim. A paciente é portadora de osteoporose secundária a hipogonadismo e deficiência 
de GH, condições relacionadas à síndrome de Rothmund Thomson. Não existe um 
consenso ou diretriz, brasileira ou internacional, de tratamento de osteoporose 
secundária a esta condição especificamente. Os poucos artigos científicos são relatos 
de caso abordando técnicas cirúrgicas do tratamento das fraturas e citam tratamento 
medicamentoso com cálcio e vitamina D (3,4). Entende-se que, no caso da paciente em 
questão, devido ao alto risco de novas fraturas e ao quadro de dor, faz-se necessário 
extrapolar a indicação das medicações utilizadas para as outras osteoporoses. Assim, 
as Diretrizes Brasileiras de Diagnóstico e Tratamento das Mulheres na Pós-menopausa 
(1), indicam a teriparatida para mulheres com alto risco de fraturas, com fraturas prévias 
ou que tenham falhado ou sido intolerantes a outras formas de tratamento para a 
osteoporose.  
 
6. Considerando a saúde baseada em evidências, há comprovada superioridade 
ou não inferioridade na eficácia do medicamento postulado em relação às 
eventuais alternativas oferecidas pelo SUS? Se positivo, em que sentido? 
Sim, a teriparatida mostrou ser superior na diminuição do risco de fraturas vertebrais e 
não vertebrais em mulheres na pós menopausa em comparação com risedronato. Estudo 
multicêntrico, duplo-cego, randomizado e controlado, comparou risedronato e 
teriparatida em 1360 mulheres pós-menopáusicas com osteoporose grave. O risco de 
novas fraturas vertebrais e clínicas foi significativamente menor em pacientes tratados 
com teriparatida do que naquelas que receberam risedronato (5).  
 
7. Há comprovações de que o uso do medicamento vindicado é, de alguma forma, 
superior do que os oferecidos pelo SUS em relação efetividade, qualidade de vida, 
sobrevida, melhor tolerabilidade, menor efeitos colaterais/adversos? 
Sim, há comprovação de que a teriparatida é superior na efetividade (diminuição do risco 
de novas fraturas)(5). Quanto à qualidade de vida, sobrevida, tolerabilidade ou efeitos 
adversos não há estudos que comprovem superioridade.  
 
8. Há razões médicas especificas ao caso que justifiquem a utilização do 
medicamento postulado em detrimento das alternativas oferecidas pelo SUS? Em 
caso positivo, quais são? Elas estão comprovadas pela saúde baseada em 
evidências? 
Sim. As medicações fornecidas pelo SUS já foram utilizadas (alendronato e estrógenos 
conjugados). No caso do uso prolongado de bisfosfonatos, em que o paciente não pode 
realizar a interrupção do tratamento ("drug holiday") devido ao elevado risco de novas 
fraturas, há indicação de troca de classe. O único agente anabólico (formador de massa 
óssea) disponível no Brasil é a teriparatida. (1,6). 
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9. Quais os efeitos esperados com a utilização do medicamento postulado 
(informar o perfil de variáveis de desfecho clínico mais favoráveis ao medicamento 
solicitado)? 
O efeito esperado com a utilização da teriparatida é a prevenção de novas fraturas.  
 
10. Quais as consequências, para o paciente, em caso de não utilização do 
medicamento analisado? 
Duas situações são possíveis : 1- a paciente continuaria a utilizar um bisfosfonato 
(alendronato ou risedronato), o que elevaria o risco de efeitos adversos graves, como 
fraturas atípicas e osteonecrose de mandíbula; 2- suspenderia o uso de bisfosfonatos e 
não utilizaria nenhuma medicação , o que acarretaria em piora da densidade mineral 
óssea e consequente aumento do risco de fraturas. Haveria prejuízo na qualidade de 
vida, dor e, no caso de fratura de colo de fêmur, risco de morte.  
 
11. Qual o prazo estimado do tratamento e a sugestão posológica? Há necessidade 
de nova avaliação para sua continuidade? Em caso positivo, após quanto tempo?  
O prazo estimado de tratamento é de 18 a 24 meses. É administrado por via subcutânea, 
na dose de 20 mcg por dia, pela manhã. O tempo de monitorização é variável e não 
existe uma recomendação formal. A maioria dos clínicos faz a avaliação clínica incluindo 
a dosagem do cálcio sérico a cada 3 meses.  
 
12. Quais as evidências sobre o impacto da tecnologia (descrever quais os estudos 
– Saúde Baseada em Evidências – e referência bibliográfica), seus níveis de 
evidência e grau de recomendação de acordo com os estudos utilizados? 
Utilizando o sistema Grading of Recommendations Assessment, Development and 
Evaluation (GRADE), definimos como população a paciente com osteoporose 
secundária a distúrbio endócrino; intervenção: teriparatida; comparação: placebo ou 
bisfosfonato e desfecho: novas fraturas. Os estudos são de evidência indireta, pois todos 
referem-se a população diferente (mulheres na pós-menopausa).  
Neer, 2001 (6): nível de evidência: alto, grau de recomendação: forte 
Kendler, 2018 (5): nível de evidência: alto, grau de recomendação: forte 
Radominski, 2016 (1): nível de evidência: muito baixo, grau de recomendação: forte 
 
13. Há algum conflito de interesse entre o autor desta nota técnica e o detentor 
da patente do medicamento solicitado? Em caso positivo, declarar 
Não.  
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