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NOTA TÉCNICA RÁPIDA 

 

1) Tema: 

Uso do Teriparatida (Fortéo) para o tratamento da osteoporose (CID 10: M 
80.0) e atrite reumatóide (CID 10: M 05.8). 

 

2) Considerações teóricas 

Trata-se de atualização de nota técnica (NT) rápida (versão reduzida e mais 
simples por se tratar de medicação(ões)/tratamento(s)/procedimento(s) de 
indicação e critérios estabelecidos na literatura), baseadas nas NT´s 103 e 131 
do mesmo NAT. 

A osteoporose é uma doença que se caracteriza por fragilidade no esqueleto 
e deterioração na microarquitetura óssea. É uma doença silenciosa e comum 
que afeta especialmente mulheres na pós-menopausa, sendo a causa 
principal de fratura em mulheres acima de 50 anos. O risco associado à 
fratura de quadril e suas consequências como dor, incapacidade física, 
deformidades, deterioração da qualidade e expectativa de vida é devastador. 
O tratamento visa à prevenção de fraturas e no caso de pacientes que tiveram 
fraturas osteoporóticas recentes, esses estão particularmente em alto risco 
para fraturas adicionais. O tratamento não farmacológico envolve a ingesta 
adequada de vit D e cálcio, uma dieta balanceada com proteínas adequadas, 
exercício regular com pesos, evitar o tabagismo, limitar o consumo de álcool, 
medidas de prevenção de quedas e uso de protetores. Os agentes 
farmacológicos são divididos nos que agem na reabsorção do osso pelos 
osteoclastos (anti-reabsortivos) ou estimulando os osteoblastos em formar 
“osso novo” (anabólicos). Segundo S. C. Radominski e col. a osteoporose não 
apresenta manifestações clínicas específicas até que ocorra a primeira 
fratura. Os fatores de risco mais importantes relacionados à osteoporose e às 
fraturas na pós-menopausa são: idade, sexo feminino, etnia branca ou 
oriental, história prévia pessoal e familiar de fratura, baixa DMO 
(densitometria óssea) do colo de fêmur, baixo índice de massa corporal, uso 
de glicocorticoide oral (dose ≥5,0 mg/dia de prednisona por período superior 
a três meses), fatores ambientais, inclusive o tabagismo, ingestão abusiva de 
bebidas alcoólicas (≥ três unidades ao dia), inatividade física e baixa ingestão 
dietética de cálcio. 
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Dentre as causas clínicas que podem resultar em osteoporose secundária 
incluem: Insuficiência renal grave, doença de Cushing, doença hepática, 
anorexia nervosa e bulimia, artrite reumatoide, lúpus eritomatoso sistêmico 
(LES), doença celíaca, doença inflamatória intestinal, cirrose biliar primária, 
esclerose múltipla, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), escorbuto, 
hiperparatireoidismo, hipertireoidismo, diabetes mellitus, hipercortisolismo, 
hiperprolactinemia, talassemia, mieloma múltiplo, leucemia, doença ósssea 
metastática. 

Dentre os medicamentos e agentes químicos: lítio, alumínio (inclusive 
antiácidos), barbitúricos, corticoide, cigarro e álcool. 

O tratamento da osteoporose secundária depende da doença subjacente e 
seu tratamento normalmente mais complexo em relação à osteoporose 
primária, envolve a abordagem da causa latente. 

A documentação enviada não apresenta o relato expresso de fraturas 
relacionadas à osteoporose da paciente. 

 

3) Eficácia do medicamento 

A teriparatida possui sequência idêntica aos primeiros 34 aminoácidos N-
terminais do hormônio paratireoideano humano endógeno (PTH). É obtida 
através da tecnologia do DNA recombinante; atua estimulando a formação 
de osso novo, possibilitando a restauração da microarquitetura óssea e dessa 
forma, atenuando o processo de osteoporose grave. É considerado um 
agente anabólico, age primariamente aumentando a formação óssea, sua 
administração subcutânea resulta em estimulação dos osteoblastos, síntese 
óssea, ganho de massa óssea na coluna lombar e no colo do fêmur e redução 
do risco de fraturas vertebrais e não vertebrais em pacientes portadores de 
osteoporose.  

FORTÉO® é uma solução estéril, isotônica, transparente e incolor, para 
administração subcutânea contendo 250 mcg de teriparatida por ml. 
FORTÉO® é apresentado em embalagem contendo uma caneta injetora 
descartável com cartucho de 03 ml.  
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4) Evidências científicas 

As Diretrizes Brasileiras para o Diagnóstico e Tratamento da Osteoporose 
em mulheres na pós-menopausa de 2017 recomendam a teriparatida para o 
tratamento da osteoporose pós-menopausa em mulheres com alto risco de 
fraturas, com fraturas prévias ou que tenham falhado ou sido intolerantes a 
outras formas de tratamento para a osteoporose. Não está indicado para 
períodos de tratamento superiores a dois anos. Pode ser indicada após 
fratura atípica por uso de bisfosfonato. 

As diretrizes britânicas através do National Osteoporosis Guideline Group 
recomendam a teriparatida para pacientes de muito alto risco para fraturas 
especialmente fraturas vertebrais e incluem como agentes de primeira linha 
o alendronato e de segunda linha: ibandronato, risedronato, ácido 
zoledrônico, denosumabe, e raloxifeno. 

As diretrizes americanas através da National Osteoporosis Foundation 
recomendam agentes anti-reabsortivos ou anabólicos para o tratamento da 
osteoporose com reavaliação a cada 2 a 5 anos. A teriparatida é aprovada 
pelo FDA (Food and Drug Administration) para o tratamento da osteoporose 
nos EUA. 

Diretrizes canadenses (Scientific Advisory Council, Osteoporosis Canada) 
recomendam como terapia de primeira linha: alendronato, risedronato, 
ácido zoledrônico e denosumabe para prevenção de fraturas do quadril, 
vertebrais e não vertebrais e raloxifeno para prevenção de fraturas 
vertebrais; estrógeno para os sintomas pós-menopausa e prevenção de 
fraturas em pacientes de alto risco. 

Neer RM et al num ensaio clínico multicêntrico publicado em 2001 no NEJM 
avaliou o risco de fraturas por osteoporose em 1.637 mulheres na pós-
menopausa (69 anos, em média) que apresentavam, pelo menos, uma fratura 
moderada ou duas fraturas vertebrais não traumáticas leves identificadas por 
meio de radiografia de coluna vertebral. Nesse estudo, as pacientes foram 
randomizadas para tratamento com teriparatida, por via subcutânea nas 
doses diárias de 20ug ou 40ug ou placebo. O estudo de seguimento dessas 
pacientes em 21 meses com o uso de teriparatida (20 μg por dia) foi associado 
a um menor risco de fratura vertebral (≈65%) e fraturas não vertebrais (≈35%) 
em relação ao placebo, porém não houve diminuição do risco de fratura de 
quadril. Após 24 meses (média de 21 ± 3 meses de seguimento), observou-se 
redução do risco de novas fraturas vertebrais (RRA = 0,096; IC95% 0,062-
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0,128; NNT = 10) e não vertebrais (RRA = 0,037; IC95% 0,09-0,067; NNT = 26), 
mas não de fêmur. Os eventos adversos mais frequentes foram cefaleia, 
náuseas, cólicas, hipercalcemia, hipercalciúria. Os autores concluem que o 
tratamento da osteoporose pós-menopausa com o hormônio paratireoideo 
(1-34) diminui o risco de fraturas vertebrais e não vertebrais; aumenta a 
densidade mineral óssea vertebral, femoral e de corpo total; e é bem 
tolerado. A dose de 40 μg aumentou a densidade mineral óssea de forma 
superior à dose de 20 μg, mas teve efeitos semelhantes no risco de fratura e 
mais efeitos colaterais. 

Da mesma forma que com TH, SERMs e denosumabe, a interrupção do uso 
da teriparatida leva a uma perda rapidamente dos seus benefícios, 
ocasionando perda de massa óssea e, portanto, recomenda-se outra opção de 
tratamento subsequente para a osteoporose baseado em um agente anti-
reabsortivo. 

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 prazo. 

Em revisão de março de 2017 das diretrizes do tratamento da osteoporose 
em mulheres na pós-menopausa, feito pela Sociedade Brasileira de 
Reumatologia com a colaboração da Associação Médica Brasileira (AMB), da 
Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia 
(FEBRASGO), da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia 
(SBEM), da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo 
(ABRASSO) e da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) há 
uma recomendação de grau A no uso de teriparatida assim como outros 
medicamentos (alendronato, ibandronato, risedronato, denosumabe) no 
tratamento de mulheres pós-menopausa com fraturas vertebrais e não 
vertebrais, sendo não avaliado de forma adequada em relação à fratura do 
quadril. 

Considerações sobre eficácia e segurança da Teriparatida em muito idosos 
como a paciente em questão de 84 anos: 
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Injeções subcutâneas diárias de teriparatida,reduzem o risco de fraturas 
vertebrais e não vertebrais, como mostrado no Ensaio de Prevenção de 
Fratura (TPF) de Neer e cols em mulheres na pós-menopausa com fratura 
vertebral prévia (idade média = 69,5 anos).Uma análise de subgrupo pré-
especificada do estudo FPT foi realizada em 2006 por Boonen et al para 
investigar o efeito da teriparatida em pessoas com idade de 75 anos (média 
de idade = 78,3 anos) .Neste subgrupo, 5,2% no grupo teriparatida e 15,1% 
no grupo placebo teve uma nova fratura vertebral após 19 meses (RR = 0,35; 
P, 0,05). A interação tratamento por idade não foi significativa (P = 0,99), 
indicando que o efeito da teriparatida não foi estatisticamente diferente nos 
pacientes mais jovens versus os mais velhos. Também no subgrupo mais 
velho, 3,2% das mulheres idosas em teriparatida e 4,2% com placebo tiveram 
uma nova fratura não vertebral (RR = 0,75; P = 0,661). A interação tratamento 
por idade novamente não foi significativa (P = 0,42). O efeito não significativo 
sobre o risco de fratura não-vertebral em pessoas muito idosas pode ser 
explicado pelo pequeno número de fraturas não vertebrais no subgrupo mais 
antigo. Como resultado, esta análise não foi suficientemente robusta para 
mostrar uma redução estatisticamente significativa no risco de fraturas não 
vertebrais em mulheres com idade de 75 anos ou para detectar pequenas 
diferenças no efeito relativo do tratamento nas fraturas não vertebrais nos 
subgrupos mais jovem e mais velho. a incidência de fratura de quadril não foi 
um desfecho primário deste estudo. Portanto, a idade não afeta a eficácia da 
teriparatida na prevenção de fraturas vertebrais e não vertebrais. 

Na análise post hoc do estudo TPF(Neer et al) em mulheres com idade de 75 
anos,não houve aumento de eventos adversos em mulheres tratadas com 
teriparatida em comparação com placebo. Em contraste, dor nas costas, 
catarata e prurido foram significativamente menos comuns naqueles 
tratados com teriparatida. A interação tratamento por idade (≥ 75 anos 
versus <75 anos) não foi significativa para os eventos adversos importantes. 
Apenas a diarreia foi relatada com mais frequência, enquanto catarata, 
surdez, prurido e perda de peso foram relatadas com menor frequência nos 
idosos em comparação com o grupo etário mais jovem. Assim, nos idosos, o 
perfil de segurança da teriparatida é semelhante ao placebo. Na prática 
clínica, as principais desvantagens da teriparatida são o custo e a 
administração subcutânea diária, o que pode ser um fardo para pacientes 
idosos. 
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5) Dos tratamentos disponibilizados pelo SUS 

O SUS disponibiliza os medicamentos abaixo para o tratamento da 
osteoporose: 

 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) 
 Alendronato de sódio (comprimidos) 
 Estrógenos conjugados (comprimidos) 

 

Em recente nota técnica (nº 2706/2018 CGJUD/SE/GAB/MS), o Ministério da 
Saúde como alternativas ao tratamento: 

O SUS disponibiliza os medicamentos alendro-
nato de sódio, carbonato de cálcio, associação carbonato 
de cálcio + colecalciferol, fosfato de cálcio tribásico + cole-
calciferol e estrógenos conjugados, por meio do Compo-
nente Básico da Assistência Farmacêutica – CBAF. Já por 
meio do Componente Especializado da Assistência Farma-
cêutica – CEAF, o SUS oferece as seguintes opções terapêu-
ticas: calcitonina, calcitriol, pamidronato dissódico, rise-
dronato de sódio, raloxifeno, a todos os pacientes portado-
res de Osteoporose (CID 10: M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, 
M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, 
M81.4, M81.5, M81.8, M82.0, M82.1 e M82.8) que cumpri-
rem os requisitos dispostos no respectivo Protocolo Clínico 
e Diretrizes Terapêuticas -PCDT. 

 

6) Sobre a liberação pela ANVISA 

O medicamento FORTÉO® (teriparatida derivada de DNA recombinante) é 
aprovado pela ANVISA com as seguintes indicações em bula: 
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FORTÉO é indicado 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.  

FORTÉO é indicado para o tratamento de 
osteoporose associada à exposição prolongada ao 
tratamento com glicocorticóide sistêmico em homens e 
mulheres que tenham alto risco para fraturas. 

 

7) Sobre a incorporação pela CONITEC 

Em relatório de 2015, a recomendação da CONITEC em relação à teriparatida 
para o tratamento da Osteoporose foi “não avaliado”. Não constam 
observações mais recentes. 

 

8) Do fornecimento da medicação pelo SUS 

O medicamento teriparatida não é disponibilizado pelo SUS, no entanto, são 
disponibilizados os medicamentos abaixo para o tratamento da osteoporose 
pelo SUS: 

 

Medicamento  Forma Farmacêutica  Concentração  
Calcitonina  Solução injetável  50 e 100 UI  
Calcitonina  Solução spray nasal  200 UI/dose  
Pamidronato dissódico  Solução injetável  30 mg e 60mg  
Raloxifeno  Comprimidos  60 mg  
Risedronato de sódio  Comprimidos  5 e 35 mg  
Calcitriol  Cápsula  0,25 mcg  
Carbonato de cálcio  Comprimidos  1.250 mg  
Carbonato de cálcio + colecal-
ciferol  

Comprimidos  500 mg + 400 UI e 600 mg + 
400 UI  

Alendronato de sódio  Comprimidos  10 mg e 70 mg  
Estrógenos conjugados  Comprimidos  0,3 mg  
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9) Sobre a presença de diretriz clínica do Ministério da Saúde ou de órgão 
público 

 

A Portaria Nº 224, de 26 de Março de 2014 aprova o Protocolo Clínico e 
Diretrizes Terapêuticas da Osteoporose e contempla os seguintes fármacos: 

 Carbonato de cálcio: comprimidos de 1.250 mg.  

 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 
100UI.  

 Pamidronato dissódico: pó liofilizado para solução injetável de 30 mg. 

 

A teriparatida, por não haver comprovação de superioridade clínica em rela-
ção às alternativas recomendadas, não é contemplada no Protocolo do Mi-
nistério da Saúde: 

“Teriparatida, por não ter sido demonstrada 
superioridade em desfechos clínicos comparativamente 
aos bifosfonatos antes relacionados. 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 conserva-
ção são fatores limitantes que podem reduzir a efetivi-
dade.” 

 



10/12 

 
 
 

Contato: (85) 98529-2925/996545559 (Yury Trindade) – (85) 99689-0669 (Maria Andreína) 
 

nat.ceara@tjce.jus.br 

Em recente nota técnica (nº 2706/2018 CGJUD/SE/GAB/MS), o Ministé-
rio da Saúde conclui: 

Diante do exposto verifica-se que o SUS não 
padronizou o medicamento teriparatida para o tratamento 
da Osteoporose, porém, resta claro que o Sistema possui 
ampla cobertura para tratamento da enfermidade em 
questão, além de estar cumprindo rigorosamente com a 
legislação vigente sobre o assunto, garantindo que a 
autora não se encontre desamparada em seus direitos. 
Dessa maneira afasta de forma inequívoca a necessidade 
de judicialização do medicamento solicitado. 13.2. 
Recomenda-se a paciente procurar uma Unidade de 
Atendimento mais próxima, e solicitar, via gestor, para que 
ressaltadas as observações técnico-científicas e 
operacionais desta Nota Técnica, providencie o 
atendimento da parte autora, conforme as normas de 
funcionamento e financiamento do SUS e solicite junto ao 
médico prescritor, quanto à possibilidade de adequação do 
tratamento requerido às alternativas fornecidas. 

 

10)  Custo da medicação 

 
 
 
Medicamento 
FORTÉO (ELI LILLY) 
250 MCG/ML SOL INJ 
CT CARP VD INC X 3 
ML X SIST APLIC 

 
Tabela de preços da medicação (preço por) 

 

PF PMC ICMS 
0% 

PMG  Custo médio 
estimado do 
tratamento 

mensal 

Custo global médio 
estimado do 

tratamento (2 anos)  

R$2.018,96 
 

R$ 2.791,09 R$3.403,
78 

R$ 2.791,09 R$ 66.984,00 

 
PF: Preço de fábrica 
PMC: preço máximo ao consumidor 
PMG: preço máximo ao governo 
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11) Conclusões 

A teriparatida é uma forma recombinante do hormônio da paratireoide PTH (1-
34), tem mecanismo de ação anabólico, ou seja, de estimular a formação óssea 
e aumentar a massa e força óssea. O seu modo de administração é através de 
injeção subcutânea o que pode causar uma dificuldade em pacientes muito ido-
sos.Tem benefício na redução de fraturas não vertebrais e da coluna.Dentre os 
efeitos adversos há um risco teórico de osteossarcoma e perda óssea rápida após 
a suspensão da terapia(2 anos).Dentre os medicamentos aprovados para o uso 
na osteoporose tem o custo dos mais elevados. O Forteo® não é distribuído pelo 
serviço público, no entanto, a Secretaria da Saúde do Estado disponibiliza as se-
guintes possíveis alternativas terapêuticas, indicadas (segundo Portaria GM/MS 
nº 1554/2013) – Componente Especializado da Assistência Farmacêutica) para 
tratamento de fraturas patológicas em conseqüência à osteoporose: 

 Cloridrato de Raloxifeno 60mg 
 Risedronato 35mg 
 Calcitriol 0,25mcg cápsulas e 1mcg injetável 
 Calcitonina 200UI spray nasal 

Apesar da eficácia em alguns estudos, por não ter segurança firmemente esta-
belecida em uso prolongado, ser injetável e ter alto custo, teriparatida não é 
fármaco de escolha para tratamento e prevenção de fraturas osteoporóticas 
em mulheres pós-menopáusicas, indicando-se apenas em pacientes com alto 
risco para fraturas vertebrais e refratariedade (novas fraturas ou perda de 
massa óssea em uso de bifosfonados) ou contraindicação ao tratamento con-
vencional. A teriparatida pode ser recomendada dentre as opções farmacoló-
gicas no tratamento da osteoporose apenas para mulheres na pós-menopausa, 
com osteoporose grave particularmente da coluna, pós-fraturas osteoporóti-
cas e/ou insucesso do tratamento padrão convencional, pelo período máximo 
de 2 (dois) anos. 
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