INFORMAÇÕES - FORTEO
ARTRITE REUMATÓIDE

1. O medicamento solicitado é registrado na ANVISA?
- Possui registro na ANVISA.
2. O medicamento solicitado está incluído na lista RENAME dentre os componentes
básicos da assistência farmacêutica?
- Não está contemplado na lista da RENAME
3. Em caso negativo, há protocolo para inclusão na lista de medicamentos de alto custo
para tratamento da moléstia do solicitante?
- Não existe protocolos clínicos para inclusão deste medicamento
4. O medicamento é produzido-fornecido por empresa sediada no País ou depende de
importação?
- Não dependem de importação
5. Qual prazo necessário para seu fornecimento?
- O prazo de compra e aquisição, dependerá do orçamento e processo de compra do
órgão responsável pelo processo
No estado= (COASF-Coordenadoria de assistência farmacêutica)
Na prefeitura= (CELAF-Célula de assistência farmacêutica do município)
6. Qual custo médio dos fármacos solicitados
MEDICAMENTO

FORTEO
(TERIPARATIDA)

APRESENTAÇÃO

250 MCG /ML SOL INJ 2,4 ML

VALOR
VALOR
(caixa c/ 28 doses) (TRATAMENTO)

1987,45
(Caixa c/ 28 doses)

39.749,00

*Fonte: Tabela CMED/ANVISA, referência Preço Máximo de Venda ao Governo –PMVG, 22/05/17

De acordo com o informado no processo, o tratamento prescrito consiste em 01
aplicação de FORTEO 20MG por dia, durante 18 meses. Considerando que a caixa possui 28
doses e que a comercialização somente poderá ser realizada por caixa, o valor estimado para o
tratamento é de R$ 39.749,00

7. Existem medicamentos similares fornecidos pela rede pública?
- No âmbito federal não existe medicamento contemplado para este CID.
- No âmbito estadual e municipal, o medicamento não está contemplado, conforme
poderá ser observado nas listas de medicamentos disponibilizados nos anexos
1,2,3,4,5,6.

8. Existe alguma outra observação a ser feita?

O Forteo® (teriparatida) é uma droga obtida através da tecnologia do DNA
recombinante, possuindo uma sequencia idêntica aos primeiros 34 aminoácidos N-terminais do
hormônio paratireoideano humano. Trata-se, pois, de um análogo sintético do hormônio
paratiroideano humano. Atua se ligando ao receptor de PTH da proteína G e estimulando a ação
dos osteoblastos, que são células responsáveis pela formação dos ossos.
Sua administração resulta na atenuação da osteoporose através da síntese de osso
novo, ganho de massa óssea na coluna lombar e no colo do fêmur e redução do risco de fraturas
vertebrais e, possivelmente, não-vertebrais em pacientes portadores de osteoporose.
Neer RM, Arnaud CD, Zanchetta JR,Prince R, Gaich GA, Reginster JY, et al. Effect of
parathyroid hormone (1-34) on fractures and bone mineral density in
postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med 2001;344:1434-41.
O Forteo® tem seu uso aprovado pela ANVISA para as seguintes situações clínicas:
1) tratamento da osteoporose em mulheres na pós-menopausa e em homens que
apresentam risco elevado de fraturas.
2) tratamento de osteoporose associada à exposição prolongada ao tratamento com
glicocorticoide sistêmico em homens e mulheres que tenham alto risco para fraturas.
Fonte:ANVISA. Disponível em http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/home.
A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia e a Sociedade
Brasileira de Reumatologia através das Diretrizes Clínicas na Saúde Suplementar - iniciativa
conjunta da Associação Médica Brasileira e da Agência Nacional de Saúde Suplementar,
publicadas em 2011 - fazem a seguinte recomendação em relação ao uso da teriparatida:
a) A teriparatida tem indicação para o tratamento da osteoporose grave em mulheres
pós menopáusicas e que sejam de alto risco para a ocorrência de fraturas vertebrais
e não vertebrais.
b) A dose recomendada é de 20 mcg/dia por via subcutânea e o tempo de tratamento
não deve exceder a dois anos.
Uma revisão sistemática realizada pelo Centro Cochrane do Brasil em 2005 avaliou o uso
de teriparatida para o tratamento da osteoporose em mulheres na pós-menopausa.
Quando a teriparatida foi comparada com placebo houve resultado favorável
(estatisticamente significante) com relação à diminuição no número total de novas fraturas
vertebrais e não vertebrais, aumento da densidade mineral óssea (DMO) corporal total, da
coluna vertebral lombar e do fêmur (tempo de seguimento de 19 meses).
No entanto, quando a teriparatida foi comparada com os bifosfonatos e a calcitonina,
não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos com relação à incidência de
novas fraturas não vertebrais.

Deste estudo infere-se que o Forteo® deva ser prescrito tão somente após terem sido
esgotadas outras opções terapêuticas, havendo também a necessidade de estudos de maior
tempo de observação a fim de permitir conclusões mais exatas sobre o seu perfil de segurança
bem como da persistência dos seus efeitos terapêuticos.
Centro Cochrane do Brasil. Teriparatida [hormônio da paratireóide recombinante
humano (1-34)] para o tratamento da osteoporose em mulheres na pós-menopausa.
São Paulo, 2005.
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/teriparatida_para_osteoporose_txt.
pdf
Em 2011, o National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) comparou
alendronato, etidronato, risedronato, raloxifeno, ranelato de estrôncio e teriparatida para
prevenção de fraturas ósseas recidivantes (prevenção secundária) em mulheres na pósmenopausa.
Neste estudo, concluiu-se que a teriparatida deveria ser recomendada para mulheres
com idade superior aos 65 anos apenas na eventualidade de contraindicações ou insucesso de
outras terapias, ou se apresentarem T-score ≤ -4,0 desvios padrão (DP) ou T-score ≤ -3,5 DP na
presença de história clínica de duas ou mais fraturas.
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. London,
2010 http://guidance.nice.org.uk/TA161.
A portaria de número 451, de 09 de Junho de 2014 do Ministério da Saúde, que aprova
o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Osteoporose não considera a teriparatida nem
como tratamento de primeira ou de segunda linha, provavelmente por não ter sido
demonstrada sua superioridade em desfechos clínicos comparativamente aos bifosfonatos.
Apesar de ter tido sua eficácia comprovada em alguns estudos, a teriparatida não é o
fármaco de escolha para tratamento e prevenção de fraturas osteoporóticas em mulheres pósmenopáusicas, indicando-se este fármaco apenas nos casos de pacientes com alto risco de
fraturas vertebrais e que apresentem contraindicação ou refratariedade ao tratamento
convencional (tais como naqueles pacientes com história de FRATURAS RECIDIVANTES e/ou
perda de massa óssea com o uso de bifosfonados). Isto ocorre em virtude de a teriparatida sem
um fármaco injetável, de alto custo e com número limitado de estudos de segurança para seu
uso prolongado.
Na história clínica do caso em questão, a paciente de 69 anos já sofrera uma fratura (não
consta, entretanto, que seja recidivante) e não estão disponibilizados os dados de sua
densitometria óssea.
Vale ressaltar que existem outros medicamentos disponíveis no SUS para a mesma
indicação segundo ficha técnica sobre os medicamentos do CONITEC:
• Calcitonina (injetável e spray nasal)
• Pamidronato dissódico (injetável)

• Raloxifeno (comprimidos)
• Risedronato de sódio (comprimidos)
• Calcitriol (cápsula)
• Carbonato de cálcio (comprimidos)
• Carbonato de cálcio + colecalciferol (comprimidos)
• Estrógenos conjugados (comprimido)
• Alendronato de sódio (comprimidos).
Teriparatida no tratamento da osteoporose em mulheres na pós-menopausa
atendidas pelo Sistema Único de Saúde. Marília Cristina Prado Louvison, Ana
Aparecida Sanches Bersusa, Eliane Molina Psaltikidis, Andréia Nascimento Avaliação
de Tecnologias de Saúde 19Volume 14 I Número 2

Alguns países que têm sistemas públicos de saúde com abrangência universal, NÃO
RECOMENDARAM a incorporação da teriparatida para o tratamento da osteoporose. Foram
eles: Canadá, Austrália e Escócia.
O Comitê Canadense, não recomendou a inclusão, pois não foram encontrados ensaios
clínicos randomizados, utilizando doses aprovadas, que mostraram evidências que a teriparatida
diminui taxas de fraturas em homens. Não foram encontradas evidências que provem que este
medicamento é custo efetivo. Além disso, em ratos a teriparatida causou osteossarcoma. Para
o tratamento da osteoporose induzida por glicocorticoides, não foram encontradas diferenças
entre a teriparatida e o alendronato na incidência de fraturas não vertebrais (incluindo o quadril)
ou clínica (sintomas) de fratura vertebral. Cabe informar que a teriparatida possui um valor
maior do que o alendronato. Para o tratamento da osteoporose em mulheres pós-menopausa,
este medicamento não é considerado custo-efetivo, comparado com o alendronato, etidronato
e residronato. Os estudos incluídos para análise eram limitados e não relataram os dados sobre
fratura, incluindo fatura no quadril, ou não havia um grupo comparador
O Comitê da Austrália relata que o beneficio e os resultados são incertos e o custoefetividade é inaceitável.
O Comitê da Escócia não recomenda o uso da teriparatida para tratamento da
osteoporose associada à terapia sistêmica com glicocorticoides em homens e mulheres em
maior risco de fratura, e para tratamento da osteoporose em homens com maior risco de
fraturas, pois o fabricante não apresentou uma analise econômica robusta.
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