
 

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

  

  

Nota técnica n° 39 

Elaborada em 27/12/2019 

 

Medicamento solicitado: Denosumabe 

 

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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IDENTIFICAÇÃO DA ANÁLISE FARMACÊUTICA 

Medicamento solicitado: Denosumabe 

 

ANÁLISE FARMACÊUTICA 

1. O medicamento está registrado na ANVISA?  ( ) Não     (X) Sim 

O medicamento possui registro na ANVISA sob o número 1024400131 

 

2. Em caso de haver registro na ANVISA, quais são as indicações 

previstas na bula? 

Segunda a bula, o medicamento é indicado para¹: 

a) Osteoporose em mulheres na fase de pós-menopausa.  

b) Perda óssea em pacientes submetidos a tratamentos de câncer de 

próstata ou de mama que causam diminuição hormonal. 

c) Osteoporose em homens.  

d) Osteoporose associada à terapia sistêmica com glicocorticoides recém 

iniciada ou sustentada, tanto em homens quanto em mulheres sob risco 

aumentado de fratura. 

 

3. Ainda em caso de haver registro na ANVISA, a prescrição está de 

acordo com as indicações da bula?    ( ) Não     (X) Sim, 

 
1 https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351105103201924/?substancia=25309 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351105103201924/?substancia=25309
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De acordo com o relatório médico a paciente é diagnosticada com 

Osteoporose (CID M81.0), portanto o medicamento tem indicação para a 

paciente. 

 

4. Existe medicamento genérico ou similar para o tratamento da 

enfermidade? Em caso positivo, qual(is)? (X) Não     ( ) Sim,  

Não há medicamento genérico ou similiar2,3. 

 

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 

O medicamento não está nas listas acima4. 

 

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,  ______________________  

Há protocolo clínico para osteoporoses de 20145. 

 
2http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/352400/1.1+Genéricos+registrados+-+por+nome+do+genérico+27-

08-2019/9e4ce425-7915-4cc1-b870-05ee305c1a8f 

33http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/352782/Lista+de+medicamentos+similares+intercambiáveis/27d0f06

c-5082-4a92-a667-08b4763a498f 

4 http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/dezembro/11/Rename-2020.pdf 

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

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/352400/1.1+Genéricos+registrados+-+por+nome+do+genérico+27-08-2019/9e4ce425-7915-4cc1-b870-05ee305c1a8f
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/352400/1.1+Genéricos+registrados+-+por+nome+do+genérico+27-08-2019/9e4ce425-7915-4cc1-b870-05ee305c1a8f
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/352782/Lista+de+medicamentos+similares+intercambiáveis/27d0f06c-5082-4a92-a667-08b4763a498f
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/352782/Lista+de+medicamentos+similares+intercambiáveis/27d0f06c-5082-4a92-a667-08b4763a498f
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/dezembro/11/Rename-2020.pdf
http://conitec.gov.br/images/Protocolos/Osteoporose.pdf
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7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o 

tratamento da doença que acomete o paciente? 

Os medicamentos disponíveis no SUS são6: 

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  

 

8. O medicamento postulado foi submetido à análise da CONITEC? Em 

caso positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  

(X) Não     ( ) Sim 

O medicamento não foi submetido à CONITEC7 

 

9. Qual o preço máximo do medicamento estabelecido pela Câmara de 

Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)? 

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

7 http://conitec.gov.br/tecnologias-em-avaliacao 

http://conitec.gov.br/images/Protocolos/Osteoporose.pdf
http://conitec.gov.br/tecnologias-em-avaliacao
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O preço do fabricante do medicamento com a incidência de 18% de ICMS é 

de R$ 1.470,52. 

 

10.  Outras informações relevantes, a critério do órgão consultado  

A doença renal severa contraindica o uso dos seguintes medicamentos: 

Alendronato de Sódio e Risedronato de Sódio.  

A NICE indica o uso de denosumab para prevenção de fratura decorrentes 

de osteoporose e quando as alternativas como o Alendronato ou 

Risedronato são contraindicados8. 

As evidências disponíveis não mostram superioridade do denosumabe na 

redução do risco de fraturas em comparação com os bisfosfonatos 

(recomendação: INCERTA), embora haja evidência na melhora dos índices 

de densidade mineral óssea (recomendação: FORTE). Em termos de 

segurança o denosumabe não está associado a maior risco de eventos 

adversos em relação ao placebo e bisfosfonatos9. 

 

ANÁLISE MÉDICA 

1. Qual a doença, e respectivo CID, que acomete o paciente, 

baseada na documentação médica apresentada? 

Osteoporose pós-menopausa, CID M81.0 

 

 
8 https://www.nice.org.uk/guidance/ta204/chapter/4-Consideration-of-the-evidence 

9 https://www.cnj.jus.br/e-natjus/arquivo-download.php?hash=e6568f37b473356f759462f1ef0cb77009a6c314 

https://www.nice.org.uk/guidance/ta204/chapter/4-Consideration-of-the-evidence
https://www.cnj.jus.br/e-natjus/arquivo-download.php?hash=e6568f37b473356f759462f1ef0cb77009a6c314
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2. Qual a descrição da atual situação clínica, segundo a 

documentação médica apresentada? 

Paciente de 77 anos, portadora de osteoporose há 10 anos. A 

radiografia de coluna NÃO evidencia fraturas vertebrais. Em outra 

parte, relatada por profissional diferente do primeiro, há história de 

fratura de antebraço. Contudo, faltam dados para afirmar que tal 

fratura ocorreu por insuficiência. É portadora de várias comorbidades: 

insuficiência renal crônica com clearance de creatinina 19mL/min, 

hipertensão arterial e diabetes melitus. Encontra-se restrita a cadeira 

de rodas devido a osteoartrite de joelhos. Já utilizou pamidronato para 

tratamento da osteoporose, com boa resposta representada pelo 

ganho de massa óssea. Contudo, devido à insuficiência renal, a 

medicação precisou ser suspensa.  

Não encontrei a descrição da avaliação do risco de fratura pela 

ferramenta Fracture Risk Assessment Tool (FRAX).  

 

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, a paciente já foi submetida a todos os tratamentos possíveis 

disponibilizados pelo SUS. O PCDT foi aplicado.  
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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. Caso a paciente apresente Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença 

Renal Crônica (DMO-DRC), o uso de denosumabe não estaria 

indicado. Os distúrbios do metabolismo mineral e ósseo que ocorrem 

na doença renal crônica são frequentes e caracterizam-se pela 

presença de alterações dos níveis séricos de cálcio, fósforo, vitamina 

D e hormônio da paratireoide (PTH), de anormalidades ósseas 

(remodelação, mineralização e volume ósseo) ou da presença de 

calcificações extraesqueléticas. Não haveria, neste caso, nenhum 

fármaco antireabsortivo comprovadamente eficaz.  

 

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? 

Depende. Existem três condições que devem ser avaliadas: se existiu 

fratura por insuficiência previamente, pois ela aumenta 

significativamente o risco de nova fratura; qual é o risco de fratura atual 

[alto, médio ou baixo - sugiro utilizar a ferramenta disponível no site 

da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo 

(ABRASSO)] (1) ; excluir a presença de DMO-DRC. Caso a paciente 

apresente alto risco de fratura e não tenha DMO-DRC, o uso de 

denosumabe estaria bem indicado. 
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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? 

Não.  

 

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. O denosumabe é o único fármaco para o tratamento de 

osteoporose que poderia ser utilizado no caso de paciente, devido à 

insuficiência renal. Assim, pode-se dizer que há melhor tolerabilidade 

ao medicamento.  

 

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. Os medicamentos disponibilizados no SUS para o tratamento da 

osteoporose nesta paciente idosa não podem ser utilizados devido à 

insuficiência renal.  

Contudo, as razões médicas específicas ao caso que justificam a 

utilização do denosumabe não são comprovadas pela saúde baseada 



 

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

  

  

em evidências até o momento. Em uma análise post hoc dos dados 

do estudo FREEDOM, estratificada por nível da função renal, o 

denosumab foi eficaz na redução do risco de fratura e não foi 

associado a um aumento de eventos adversos entre mulheres com 

insuficiência renal (taxa de filtração glomerular (TFG) ≥30 mL / min). 

Havia apenas 73 mulheres com uma TFGe de 15 a 29 mL / min 

(doença renal crônica em estágio 4); neste grupo, houve poucos 

eventos (quatro fraturas vertebrais e três não vertebrais) para tirar 

conclusões. Portanto, existem dados inadequados em relação à 

eficácia da prevenção de fraturas naqueles com doença renal mais 

grave, resultando em hiperparatireoidismo secundário e na doença 

renal em estágio avançado (estágios 4 e 5)(2). 

 

9. Quais os efeitos esperados com a utilização do medicamento 

postulado (informar o perfil de variáveis de desfecho clínico mais 

favoráveis ao medicamento solicitado)? 

É esperado ganho de massa óssea e prevenção de fraturas (3) 

 

10. Quais as consequências, para o paciente, em caso de não 

utilização do medicamento analisado? 

Depende. Caso a paciente apresente alto risco de fraturas, a falta do 

tratamento poderá aumentar a fragilidade óssea e consequentemente 

o risco de fraturas.  
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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 tratamento com denosumabe é feito por prazo indeterminado. A 

posologia habitual é de 60 mg via subcutânea a cada seis 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? 

As evidências disponíveis não mostram superioridade do 

denosumabe na redução do risco de fraturas em comparação com os 

bisfosfonatos (recomendação: INCERTA), embora haja evidência na 

melhora dos índices de densidade mineral óssea (recomendação: 

FORTE). Em termos de segurança o denosumabe não está associado 

a maior risco de eventos adversos em relação ao placebo e 

bisfosfonatos  

O denosumabe é uma medicação útil para pacientes com contra-

indicação ao uso de bisfosfonatos orais (por exemplo, pela 

insuficiência renal crônica, por intolerância a medicação oral).  

 

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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