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Nota técnica n° 10 

Elaborada em 05/08/2019 

 

Medicamento solicitado: Teriparatida  

 

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 glicocorticóides1 
 
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.  
(  ) Não     ( X ) Sim, Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Osteoporose (Portaria 
SAS/MS nº 451, de 9 de junho de 2014)2.  
 
7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da 
doença que acomete o paciente? 

● Carbonato de cálcio: comprimidos de 1.250 mg 
● Calcitriol: cápsulas de 0,25 mcg 
● Carbonato de cálcio + colecalciferol: comprimidos de 500 mg + 400 UI 
● Carbonato de cálcio + colecalciferol: comprimidos de 600 mg + 400 UI 
● Alendronato de sódio: comprimidos de 10 e 70 mg 
● Risedronato de sódio: comprimidos de 5 e 35 mg 
● Raloxifeno: comprimidos de 60 mg 
● Estrógenos conjugados: comprimidos de 0,3 mg 
● Calcitonina: spray nasal com 200 UI/dose ou ampola injetável de 50 e 100 UI 
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● Pamidronato dissódico: pó liofilizado para solução injetável de 30 mg e 60 mg 

 
8. O medicamento postulado foi submetido à análise da CONITEC? Em caso 
positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  
( x ) Não     (    ) Sim, ____________________________________ 
 
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)3 
 
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). 

 
Ressaltamos que a grande maioria dos estudos publicados referem-se a mulheres 

pós menopausa, pois a osteoporose masculina é menos comum que a feminina. 

Segundo Nota Técnica do Ministério da Saúde4 há evidências de que os resultados do 

tratamento com alendronato, risedronato (disponíveis no SUS) ou teriparatida são 

similares em ambos os sexos. 

Em 2011, a National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) comparou 

alendronato, etidronato, risedronato, raloxifeno, ranelato de estrôncio e teriparatida para 

prevenção secundária de fragilidade e fraturas ósseas para mulheres na pós-

menopausa. Neste, a teriparatida é recomendada como uma opção de tratamento 

alternativo para a prevenção secundária de fraturas por fragilidade osteoporóticas, em 

mulheres pós-menopáusicas, com contraindicação ou falência às terapêuticas primárias. 

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 efetividade2.  
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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 prazo1. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
(1)http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=66

69232014&pIdAnexo=2162232 

(2)http://conitec.gov.br/images/Protocolos/Osteoporose.pdf 

(3) http://portal.anvisa.gov.br/listas-de-precos 

(4) Nota técnica no. 2706/2018 – CGJUD/SE/GAB/SE/MS. Doença Osteoporose. 

Medicamento: Teriparatida (Forteo®). Ministério da Saúde. 21/06/2018. Disponível em: 

https://sei.saude.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=2615

6&id_documento=4986148&infra_hash=af4219d779c00c55e656f999b5870b12 

(5) National Institute for Health and Clinical Excellence. Alendronate, etidronate, 

risedronate, raloxifene, strontium ranelate and teriparatide for the secondary prevention 

of osteoporotic fragility fractures in postmenopausal women.2011. Disponível em : 

http://guidance.nice.org.uk/TA161 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO JUDICIÁRIO – INDICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E EVIDÊNCIA CIENTÍFICA COORDENADORES: 
PROF. DR. ALCINDO CERCI NETO E PROF. DR. CAMILO MOLINO GUIDONI   

  

  
ANÁLISE MÉDICA 

 
1. Qual a doença, e respectivo CID, que acomete o paciente, baseada na 
documentação médica apresentada? 
De acordo com os relatórios médicos apresentados por duas especialistas em 
Reumatologia, o paciente é portador de osteoporose com fraturas vertebrais patológicas, 
CID-10: M80. 
 
2. Qual a descrição da atual situação clínica, segundo a documentação médica 
apresentada? 
Trata-se de paciente idoso, em uso de anticonvulsivantes (medicações estas que podem 
levar à osteoporose), que apresentou piora da osteoporose em detrimento do uso de 
medicações vigentes no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, com fraturas 
vertebrais patológicas por achatamento, sendo as primeiras fraturas demonstradas em 
ressonância magnética de coluna dorsal de janeiro de 2019 (em vértebras T12 e L2), e 
novas fraturas evidenciadas em ressonância magnética de coluna lombossacra de abril 
de 2019 (em vértebras L1 e L3). 
 
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 foi submetido a todos os tratamentos disponibilizados pelo SUS, pois não têm 
indicação para o caso desse paciente. 
Sim, o PCDT de osteoporose de 2014 foi aplicado para o caso, sendo utilizado 
bisfosfonato por cinco 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, estrógenos 
conjugados, pamidronato, alendronato, risedronato, calcitonina e calcitriol. 

O raloxifeno na dose de 60 mg/dia está aprovado para a prevenção e o tratamento da 

osteoporose da coluna vertebral em mulheres na pós-menopausa. Do modo semelhante, 
os estrógenos conjugados seguem a mesma indicação, para mulheres na pós-
menopausa. Não é o caso do paciente (RADOMINSKI et al., 2017). 

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. (RADOMINSKI et al., 
2017) De acordo com os relatórios, o paciente fez uso de bisfosfonatos (alendronato e 
risedronato) pelos cinco anos recomendados. 
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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. (Food and Drug Administration, 2013) 

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. 

 
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? 
Sim. O paciente é portador de osteoporose com fraturas vertebrais patológicas que 
tiveram progressão apesar do uso de bisfosfonato, e considerando ainda o uso de 
medicações anticonvulsivantes, que são fatores de risco para osteoporose. (LOURES et 
al., 2017) 
A teriparatida (hormônio paratireoideano humano recombinante 1-34 (PTH [1-34]rh)) é 
polipeptídeo sintético que apresenta sequência idêntica ao do hormônio da paratireoide 
humana endógena. Por ser idêntico à fracão biologicamente ativa do PTH endógeno, 
liga-se com afinidade semelhante ao receptor acoplado à proteína G (SHIMIZU et al., 
2003). Dessa forma, estimula a formação de osso novo, possibilita a restauração da 
microarquitetura óssea e atenuação do processo de osteoporose grave. Orwoll et al. 
analisaram eficácia e segurança da teriparatida em homens com diagnóstico de 
osteoporose idiopática ou secundária ao hipogonadismo. Nesse estudo, 437 indivíduos 
foram randomizados para tratamento com teriparatida nas doses de 20g, 40g ou placebo. 
Após tempo médio de tratamento de 11 meses foi possível verificar aumento significante 
da densidade mineral óssea da coluna vertebral e colo femoral. A resposta à teriparatida 
ocorreu independentemente da presença ou não do hipogonadismo. Ampliando-se o 
tempo de seguimento desses pacientes, Kaufman et al. verificaram valores 
significativamente maiores de densidade mineral óssea, tanto do colo femoral quanto da 
coluna vertebral, no 18º e 30º mês de seguimento em relação aos valores observados 
entre os pacientes randomizados para tratamento com placebo. Para a ocorrência de 
novas fraturas vertebrais, não se verificou diferença significante entre pacientes mantidos 
sob tratamento com teriparatida em comparação ao placebo no fim do seguimento de 30 
meses (RRA = -0,062; IC95% -0,125 a 0,027; RRA = -0,057; IC95% -0,123 a 0,037 para 
20g e 40g de teriparatida, respectivamente).  
Não obstante a falta de evidências substancias que demonstrem que o uso da 
teriparatida esteja relacionado à redução do risco de fratura por fragilidade óssea, é 
necessário considerar que os estudos demonstram aumento significante da densidade 
mineral óssea com o uso da teriparatida, sendo esta medicação até o momento a única 
que atua na formação óssea, o que pode ser de importância para esse paciente, que 
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teve novas fraturas apesar do uso regular de bisfosfonatos, drogas essas consideradas 
anti-reabsortivas. 
 
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? 

Há não inferioridade entre a teriparatida e os medicamentos postulados pelo SUS.  

Nayak et al. realizaram uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos 

randomizados que avaliaram a eficácia de um tratamento para osteoporose ou baixa 

densidade mineral óssea em homens adultos e relataram resultados de fraturas. Dos 

4.868 participantes do sexo masculino,  demonstraram risco significativamente menor de 

fraturas vertebrais com alendronato (risco relativo (RR) = 0,328, intervalo de confiança 

de 95% (CI) = 0,155-0,692) e risedronato (RR = 0,428, 95 IC% = 0,245-0,746), mas não 

com calcitonina (RR = 0,272, IC 95% = 0,046-1,608) ou denosumabe (RR = 0,256, IC 

95% = 0,029-2,238) do que nos controles. Para bisfosfonatos como uma categoria de 

tratamento, metanálises demonstraram risco significativamente menor de fraturas 

vertebrais (RR = 0,368, 95% IC = 0,252-0,537) e fraturas não vertebrais (RR = 0,604, IC 

95% = 0,404-0,904) do que nos controles. 

Silverman et al. analisaram os resultados de quatro estudos observacionais prospectivos 

de teriparatida. Mulheres e homens com osteoporose receberam teriparatida subcutânea 

de 20 µg/dia por até 24 meses por prática clínica de rotina. Dos 8828 pacientes 

analisados, a média de idade foi de 71 anos; a taxa de fratura de quadril diminuiu 

significativamente nos períodos > 12 a 18 meses (-47,7%) e > 18 meses (-85,2%) em 

relação aos primeiros 6 meses. Fraturas vertebrais e não vertebrais diminuíram 

significativamente, com decréscimos máximos (> 18 meses) de até 69,4%. Embora 

ensaios clínicos randomizados controlados por placebo permanecem a base para avaliar 

a eficácia e segurança dos medicamentos populações-alvo cuidadosamente definidas, 

estudos observacionais pode fazer contribuições importantes para avaliar os efeitos dos 

medicamentos em populações que refletem mais de perto a prática clínica (SILVERMAN 

et al., 2018), sobretudo levando em consideração que a maioria dos estudos são 

realizados com mulheres na pós-menopausa. 

 
Embora estes resultados devam ser interpretados no contexto de desenho de estudo 
não controlado, pode-se observar que o tratamento com teriparatida não é inferior ao 
tratamento com bisfosfonatos. Ainda, é preciso destacar que o paciente em questão fez 
uso de bisfosfonatos pelo tempo de segurança preconizado para essa classe terapêutica 
(cinco anos) e, ainda assim, teve piora do quadro clínico, com novas fraturas vertebrais. 
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7. Há comprovações de que o uso do medicamento indicado é, de alguma forma, 
superior do que os oferecidos pelo SUS em relação efetividade, qualidade de vida, 
sobrevida, melhor tolerabilidade, menor efeitos colaterais/adversos? 
Não. Porém, as medicações oferecidas pelo SUS apresentam tempo de segurança de 
uso, já atingido pelo paciente. 
 
8. Há razões médicas específicas 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. Trata-se de paciente com alto risco para fraturas patológicas, uma vez que teve 
fraturas por colapso vertebral demonstradas em dois momentos distintos, com piora 
nesse intervalo, embora estivesse em uso das medicações oferecidas pelo SUS. Ainda, 
levando em conta o fato de ter usado bisfosfonatos por cinco anos, há incremento no 
risco de eventos adversos graves dessa classe de medicação, como osteonecrose de 
manbídula e fratura paradoxal.  
 
9. Quais os efeitos esperados com a utilização do medicamento postulado 
(informar o perfil de variáveis de desfecho clínico mais favoráveis ao medicamento 
solicitado)? 

Aumento na densidade mineral óssea através de formação óssea por se tratar de um 

análogo de paratormônio, ou seja, um hormônio anabólico, com consequente redução 

de fraturas osteoporóticas. 

De acordo com Silverman et al., o uso de teriparatida 20 µg/dia subcutânea de por até 

24 meses, por homens e mulheres, reduziu a taxa de fratura de quadril significativamente 

nos períodos > 12 a 18 meses (-47,7%) e > 18 meses (-85,2%) em relação aos primeiros 

6 meses. Fraturas vertebrais e não vertebrais também diminuíram significativamente, 

com decréscimos máximos (> 18 meses) de até 69,4%.  

 
10. Quais as consequências, para o paciente, em caso de não utilização do 
medicamento analisado? 
No caso de se optar por manter o uso de bisfosfonato, há risco de fraturas atípicas de 
fêmur e osteonecrose de mandíbula. Se realizar a pausa dessa classe, o paciente ficará 
sem tratamento adequado - novamente salientando que apresentou novas fraturas 
mesmo em vigência de bisfosfonato. 
Com o não tratamento, pode haver maior perda da densidade mineral óssea, com 
aumento da morbidade decorrente de fraturas, como dor incapacitante, necessidade de 
internações, tratamentos cirúrgicos, e as consequências advindas dessas 



 

NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO JUDICIÁRIO – INDICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E EVIDÊNCIA CIENTÍFICA COORDENADORES: 
PROF. DR. ALCINDO CERCI NETO E PROF. DR. CAMILO MOLINO GUIDONI   

  

  
circunstâncias, tal qual risco de imobilização prolongada levando a infecções repetidas, 
trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar e até mesmo a óbito. 
 
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 tempo de tratamento estimado é de 18 a 24 meses. Não há consenso quanto a tempo 
de reavaliação, em geral, realizada a cada 3 meses com dosagem de cálcio e de 
creatinina. 
 
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? 
Silverman, 2018: nível de evidência baixa, recomendação alta. 
Qaseem, 2017: nível de evidência baixa, recomendação alta. 
Loures, 2017: nível de evidência baixa, recomendação alta. 
 
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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