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Nota técnica n° 17 

Elaborada em 22/09/2019 

 

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: Fortéo Colter Pen (teriparatida) 
 
 

ANÁLISE FARMACOLÓGICA 
 
1. O medicamento está registrado na ANVISA?  ( ) Não     (X) Sim 
O medicamento possui registro na ANVISA n° 112600079 com data de validade de 
03/2023.1 
 
2. Em caso de haver registro na ANVISA, quais são as indicações previstas na 
bula? 
FORTÉO Colter Pen é indicado: 
A) Para o tratamento da osteoporose com alto risco para fraturas tanto em mulheres na 
pós-menopausa como em homens. O alto risco para fraturas inclui uma história de fratura 
osteoporótica, ou a presença de múltiplos fatores de risco para fraturas, ou falha ao 
tratamento prévio para osteoporose conforme decisão médica. 
B) Para o tratamento da osteoporose associada à terapia sistêmica com glicocorticoides, 
tanto em homens quanto em mulheres.1 
 
3. Ainda em caso de haver registro na ANVISA, a prescrição está de acordo com 
as indicações da bula?    ( ) Não     (X) Sim 
A paciente é diagnosticada com Osteoporose Grave com Fratura Vertebral (CID10 M81), 
portanto conforme indicação da bula. 
 
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 

 
1 https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351178460200263/?substancia=8837 
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Existe um PCDT para a Osteporose, segundo a Portaria SAS/MS nº 451, de 9 de junho 
de 2014, republicada em 9 de junho de 2014 e retificada em 18 de junho de 2014.2 
 
7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da 
doença que acomete o paciente? 
Os medicamentos disponíveis pelo SUS são2: 
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 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)? 
FORTEO (ELI LILLY), 250 MCG /ML SOL INJ CT CARP VD INC X 2,4 ML X SIST APLIC 
PLAS 
PF: 2.622,45; PMC: 3.625,38. 3 
PF: Preço Fabricante é o teto de preço pelo qual um laboratório ou distribuidor de 
medicamentos pode comercializar no mercado brasileiro um medicamento que produz. 
PMC: Preço Máximo ao Consumidor é o preço a ser praticado pelo comércio varejista, 
ou seja, farmácias e drogarias. 
 
10. Outras informações relevantes, a critério do órgão consultado. 
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 

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

3 http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2829072/LISTA+CONFORMIDADE_2019-09-02.pdf/7cfd6bd6-

3a28-4d2b-83f5-6abbea870270 
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vertebrais e incluem como agentes de primeira linha o alendronato e, de segunda linha, 
o ibandronato, o risedronato, o ácido zoledrônico, o denosumabe e o raloxifeno.4 
Segundo o Ministério da Saúde, a Teriparatida não foi incluída no Protocolo Clínico e 
Diretrizes Terapêuticas para Osteoporose por não ter sido demonstrada a 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.2, 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 COMPSTON, J. et al. UK clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis. Archives of 

osteoporosis, v. 12, n. 1, p. 43, 2017. 

5 Nota técnica no. 2706/2018 – CGJUD/SE/GAB/SE/MS.Doença Osteoporose. Medicamento: Teriparatida 

(Forteo®). Ministério da Saúde. 21/06/2018. 
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ANÁLISE MÉDICA 
 
1. Qual a doença, e respectivo CID, que acomete o paciente, baseada na 
documentação médica apresentada?  
M80 – Osteoporose com fratura patológica 
M06.0 – Artrite reumatoide soro-negativa 
M40.1 – Outras cifoses secundárias 
R52.2 – Outra dor crônica 
J44 – Outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas 
 
2. Qual a descrição da atual situação clínica, segundo a documentação médica 
apresentada? 
De acordo com a prescritora, trata-se de mulher, 66 anos, portadora de artrite reumatoide 
e doença pulmonar obstrutiva crônica – doenças essas que predispõem à osteoporose 
– apresentando osteoporose grave, no caso dessa paciente, definida tanto por valores 
densitométricos abaixo de -3,5, quanto por fratura vertebral por fragilidade. Nesse caso, 
tal fratura levou a deformidade de coluna torácica (cifose) com consequente dor crônica 
e prejuízo da função pulmonar. 
 
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. Segundo a prescritora, paciente fez uso de bisfosfonato (alendronato) pelo tempo 
previsto pelo Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas de osteoporose. Quanto às 
medicações de outras classes, a prescritora ressalta que a paciente já está em uso de 
cálcio e vitamina D3, e que as demais medicações disponibilizadas pelos SUS não são 
indicadas à paciente, seja por não haver indicação (pamidronato, risedronato, 
calcitonina, calcitriol), seja porque há contraindicações a essa paciente (estrógenos 
conjugados, raloxifeno) pelas comorbidades que apresenta, já que aumentariam risco de 
doenças cardiovasculares. 
 
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.  
A medicação do SUS não foi eficaz para essa paciente, de acordo com a documentação 
médica apresentada, pois manteve a osteoporose densitométrica e apresentou fratura 
por fragilidade mesmo em uso das medicações. 
 
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. Trata-se de mulher de 66 anos com osteoporose grave, fratura vertebral, 
apresentando comorbidades que corroboram para a gravidade do caso. 
 
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. Até o presente momento, a teriparatida é a única medicação disponível que atua na 
formação óssea, o que pode ser benéfico pelo potencial aumento de massa óssea, uma 
vez que as demais medicações disponíveis são antirreabsortivas. 
 
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? 
Sim. Considerando o aumento de massa óssea, pode haver redução significativa da 
morbimortalidade decorrente de fraturas por fragilidade. 
 
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. Segundo a prescritora, a paciente já fez uso das medicações disponíveis pelo tempo 
preconizado e, não obstante, apresentou fratura vertebral por fragilidade.  
De acordo com a literatura, o uso de bisfosfonato por tempo maior de 10 anos aumenta 
o risco de osteonecrose de mandíbula e de fraturas paradoxais (RADOMINSKI et al., 
2017); quando se faz imperativo manter o tratamento da osteoporose grave, situação em 
que se enquadra essa paciente, é indicada a mudança de classe medicamentosa para 
tratamento adequado.  
Como as demais medicações disponíveis pelo SUS não são indicadas à paciente ou já 
foram utilizadas por ela, e considerando a presença de fratura vertebral, além das 
comorbidades que agravam o quadro (artrite reumatoide e doença pulmonar obstrutiva 
crônica), faz-se necessário outro mecanismo de ação, o que não é contemplado pelas 
atuais medicações vigentes no protocolo de osteoporose.  
 
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 da densidade mineral óssea e consequente redução do risco de 
morbimortalidade. 
 
10. Quais as consequências, para o paciente, em caso de não utilização do 
medicamento analisado? 
Pacientes que já apresentaram uma fratura por fragilidade (como é o caso dessa 
paciente) apresentam risco aumentado de nova fratura, quando comparado à população 
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geral. É sabido que fraturas podem levar a complicações como deformidades, dor 
crônica, limitação funcional e dependência de terceiros, maior número de internações, 
até mesmo a morte advinda de complicações mais graves, como tromboses venosas 
profundas e tromboembolismo pulmonar decorrentes de baixa mobilidade. 
 
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?  
Indicados 48 meses de tratamento, com doses diárias de 20 mcg (uma aplicação) 
administradas por via subcutânea. 
Não há consenso quanto à reavaliação. Conforme orientação médica, é recomendada 
reavaliação periódica com função renal e hepática, além de avaliação do quadro clínico, 
a cada 3 a 6 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? 
Radominski, 2017: nível de evidência baixa, recomendação alta. 
Qaseem, 2017: nível de evidência baixa, recomendação alta. 
Kendler, 2018: 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 há conflito de interesses a declarar. 
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