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Nota técnica n° 14 

Elaborada em 10/09/2019 

 

Medicamento solicitado: Ácido Zoledrônico  

 

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: Acido Zoledrônico 
 
 

ANÁLISE FARMACÊUTICA 
 
1. O medicamento está registrado na ANVISA?  ( ) Não     (X) Sim 1 
 
2. Em caso de haver registro na ANVISA, quais são as indicações previstas na 
bula? 

● Tratamento da osteoporose em mulheres na pós-menopausa para reduzir a 
incidência de fraturas do quadril, vertebrais e não vertebrais e para aumentar a 
densidade mineral óssea; 

● Prevenção de osteoporose em mulheres com osteopenia na pós-menopausa; 
● Prevenção de fraturas clínicas após fratura de quadril em homens e mulheres na 

pós-menopausa; 
● Tratamento para aumentar a densidade óssea em homens com osteoporose; 
● Tratamento e prevenção de osteoporose induzida por glicocorticóides; 
● Tratamento da doença de Paget do osso.2 

 
3. Ainda em caso de haver registro na ANVISA, a prescrição está de acordo com 
as indicações da bula?    ( ) Não     (X) Sim 2 
 
4. Existe medicamento genérico ou similar para o tratamento da enfermidade? Em 
caso positivo, qual(is)?  
( ) Não  ( X ) Sim 
Sim, há registro na ANVISA tanto de genérico quanto de similares, de diferentes 
fabricantes3,4. Contudo, na dose equivalente ao do Aclasta, o medicamento possui 
apenas similares. 

● Aclasta (Novartis) - 0,05mg/ml 

● Teoro (Libbs) - 0,05mg/ml 

● Densis (Momenta) - 0,05mg/ml 

 
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 
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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 Osteoporose - Portaria Nº 451, de 09 de 
Junho de 2014 5 
 

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 
● Pamidronato dissódico: pó liofilizado para solução injetável de 30 mg e 60 mg5 

 
8. O medicamento postulado foi submetido à análise da CONITEC? Em caso 
positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  
(  ) Não     ( X ) Sim 
A avaliação de incorporação do CONITEC foi referente à Doença de Paget, patologia 
para a qual o medicamento está em fase de incorporação6.  
Já para o tratamento de osteoporose, Ácido zoledrônico foi avaliado e não aprovado pela 
Comissão de Incorporação de Tecnologias (CITEC), por insuficiência de evidências de 
superioridade frente aos demais bifosfonatos (comparação com placebo); pela 
disponibilidade de opções terapêuticas eficazes; pelo risco de migração de tratamentos 
seguros e de menor custo para outro de alto custo; pela não recomendação em pacientes 
com insuficiência renal e portadores de periodontite (pelo risco de desenvolverem 
osteonecrose mandibular), situações de saúde muito frequente em idosos, população de 
maior incidência e prevalência da osteoporose; pela disponibilidade de alternativa 
terapêutica para pacientes com problemas de deglutição ou intolerantes aos bifosfonatos 
orais, com eficácia semelhante e de muito menor custo.5 
 
9. Qual o preço máximo do medicamento estabelecido pela Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamentos (CMED)? 

● Aclasta (Ácido Zoledrônico) solução injetável 5mg/ml com 100 mL: R$ 1759,697  

● Teoro (Libbs) - 0,05mg/ml: R$1686,66 

● Densis (Momenta) - 0,05mg/ml R$1759,70 R$ 

OBS: para atender a prescrição médica, será necessária uma unidade ao ano  
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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 medicamento possui recomendação do NICE para a patologia, porém não possui 
evidencias de superioridade terapêutica.8 
Em uma revisão sistemática, observou-se que o ácido zoledrônico se mostrou mais custo 
efetivo no tratamento da osteoporose comparado ao Risedronato.6 

Um outro estudo, indicou que Entre todos os bisfosfonatos, o ácido zoledrônico tem a 
maior afinidade de ligação à matriz mineral óssea, seguido por: pamidronato > 
alendronato > ibandronato > risedronato > etidronato > clodronato.44 Os bisfosfonatos 
que têm maior afinidade, como o ácido zoledrônico, ligam-se com avidez à superfície 
óssea, mas difundem-se lentamente pelo osso, enquanto agentes com menor afinidade, 
como o clodronato, distribuem-se mais amplamente pelo osso, mas têm menor tempo de 
residência quando o tratamento é suspenso. Após o início da terapia oral com 
bisfosfonatos, a supressão da reabsorção óssea ocorre dentro de cerca de três meses, 
a despeito da frequência de dosagem, sendo mais rápida após administração 
endovenosa. Ficou demonstrado que, após três anos de tratamento, os bisfosfonatos 
aumentam a DMO do quadril em 3%-6% e a da coluna vertebral em 5%-8%. Em 
mulheres com osteoporose, o ácido zoledrônico, o alendronato e o risedronato também 
reduzem as fraturas não vertebrais em 25%-40%, inclusive a fratura de quadril em 40%-
60%. 7 
 
1: Consulta registro de medicamentos na ANVISA: Disponível em: 
<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substancia=438> 
2: Consulta bula na ANVISA: Disponível em: 
<http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=194
39542016&pIdAnexo=3622197> 
3: Consulta a relação de medicamentos similares ANVISA: 
<http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/352782/Lista+de+medicamentos+similare
s+intercambi%C3%A1veis/27d0f06c-5082-4a92-a667-08b4763a498f> 
4: Consulta a relação de medicamentos genéricos ANVISA: 
<http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/352400/Gen%C3%A9ricos+registrados+-
+por+refer%C3%AAncia+29-02-2016.pdf/e1b3712f-5282-4e8c-b96d-2da759708735> 
5: Protocolo Clínico  e Diretrizes Terapêuticas Osteoporose. Disponível em: 
<http://conitec.gov.br/images/Protocolos/Osteoporose.pdf> 
6: Avaliação CONITEC Ácido Zoledrônico para Doença de Paget. Disponível em: 
<http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2018/Recomendacao/Relatorio_acidozoledroni
co_Paget.pdf> 
7: Tabela CMED: Disponível em:  
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<http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2829072/LISTA+CONFORMIDADE_201
9-08-01.pdf/ce569f1c-180d-4ebb-a140-1d006e248b4f>  
6: BRANDÃO, Cristina Mariano Ruas; MACHADO, Gustavo Pinto da Matta; ACURCIO, 
Francisco de Assis. Análise farmacoeconômica das estratégias de tratamento da 
osteoporose em mulheres na pós-menopausa: uma revisão sistemática. Rev bras 
reumatol, v. 52, n. 6, p. 912-37, 2012. Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S048250042012000600010 > 
7: KHAJURIA, Deepak Kumar; RAZDAN, Rema; MAHAPATRA, D. Roy. Drugs for the 
management of osteoporosis: a review. Revista brasileira de reumatologia, v. 51, n. 4, 
p. 372-382, 2011. Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S048250042011000400008&script=sci_arttext&tln
g=en> 
 
8: Recomendação NICE/Inglaterra: Disponível em:  
<https://www.nice.org.uk/guidance/ta464> 
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ANÁLISE MÉDICA 
 

1. Qual a doença, e respectivo CID, que acomete o paciente, baseada na 
documentação médica apresentada?  

- Osteoporose secundária à menopausa e ao uso de corticoesteróides (CID10: 

M81-0 e M81-4) 

2. Qual a descrição da atual situação clínica, segundo a documentação médica 
apresentada? 

- Paciente menopausada com doença de base que necessita manter uso de 

corticosteróides, vem recebendo medicações da mesma classe que o 

zolendronato porém pela via oral. Vem apresentando piora de quadro dispéptico, 

com azia e esofagite provavelmente causado por refluxo gastroesofágico, uma 

das complicações da medicação, prevista em bula. Nesta situação há indicação 

de medicação via parenteral. O zolendronato, entretanto, não é oferecido pelo 

SUS para esta doença.  

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? 

- Sim.  

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.  

- Entendo que a questão não é de falta de eficácia, mas de intolerância ao 

tratamento devido a efeitos colaterais previstos em bula e bem documentados no 

processo.  

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. 

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 medicação proposta, por ser administrada por via endovenosa, causa 

menos efeitos colaterais gastroesofágicos que sua versão oral.  

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? 
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- Sim. Menos efeitos adversos.  

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. Menos efeitos colaterais foram descritos nos estudos.  

9. Quais os efeitos esperados com a utilização do medicamento postulado 
(informar o perfil de variáveis de desfecho clínico mais favoráveis ao medicamento 
solicitado)? 

- Melhora da densidade óssea avaliada por densitometria ao longo do tempo.  

10. Quais as consequências, para o paciente, em caso de não utilização do 
medicamento analisado? 

- Não tratamento da osteoporose, possível piora (uma vez que ela ainda usa 

corticoesteróides para sua doença reumatológica) com aumento do risco de 

fraturas de quadril e coluna.  

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?  

- A manutenção do tratamento deve ser reavaliada a cada 5 a 10 anos, a critério 

médico.  

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? 

- O uso de zolendronato reduziu em 70% o risco de fraturas de coluna e em 40% 

de fraturas de quadril em pacientes menopausadas tratadas por 3 anos 

(HORIZON Pivotal Fracture Trial, um estudo clínico randomizado, duplo-cego e 

controlado por placebo; DOI: 10.1056/NEJMoa067312) 

13. Há algum conflito de interesse entre o autor desta nota técnica e o detentor 
da patente do medicamento solicitado? Em caso positivo, declarar. 

- Nenhum. 

 


