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NOTA TÉCNICA JUDICIAL Nº  /201 

                                                                                                                         Palmas,    de          de 201 . 

 

 

DEMANDA  Autos n° xxxxxxx 

MEDICAMENTO Teriparatida 250mcg/ml 

COBERTURA PELO SUS  NÃO 

AUTOR(A) xxxxxxxx 

REPRESENTANTE DA PARTE xxxxxxxx 

RÉU ESTADO 

SISTEMA e-Proc 

 

 

O Núcleo de Apoio Técnico - NatJus realiza suas atividades com o objetivo de disponibilização de 

subsídios técnicos aos Magistrados, membros do Ministério Público e Defensoria Pública nas 

demandas que tenham por finalidade assegurar ações e serviços de saúde do SUS informando 

ainda sobre a previsão de existência ou não de políticas públicas no caso consultado, devendo 

indicar na sua NOTA TÉCNICA, se os documentos juntados aos autos observam os requisitos 

exigidos pela Política Pública que são preconizados pelo SUS, bem como emitir informações 

técnicas sobre o pedido posto, tanto na fase pré-processual como na fase processual. 

Importante ressaltar que as NOTAS TÉCNICAS não constituem em perícia judicial, tampouco se 

valem de poder decisório, ou normativo-vinculante sobre as questões da judicialização 

consultada, devido o caráter ser exclusivamente consultivo para auxiliar os juízes, que se 

manifestam no teor do princípio da livre convicção racional. Imperioso mencionar, que o 

NatJus não tem competência para manifestar sobre procedência ou improcedência do pedido, 

sobre cumprimento à ordem judicial, intimar ou notificar as partes envolvidas na demanda. 
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1 – BREVE RELATÓRIO  

Consta na Ação de Obrigação de fazer com Antecipação dos efeitos da Tutela a 

informação que a Sra. xxxxxxxx apresenta Osteoporose grave e necessita do medicamento 

Teriparatida 250mcg/ml, conforme documentos médicos em anexo aos Autos. 

2 – DA DOENÇA 

A osteoporose é uma doença osteometabólica caracterizada por diminuição da massa 

óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo com consequente aumento da 

fragilidade óssea e da susceptibilidade a fraturas1. 

A definição clínica baseia-se tanto na evidência de fratura como na medida da 

densidade mineral óssea, por meio de densitometria óssea (DMO), expressa em gramas por 

centímetro quadrado. 

    Alguns fatores de risco para fratura independentemente da Densidade Mineral Óssea (DMO): 

 Idade 

 Fratura de fragilidade 

 Menopausa precoce 

 História familiar de fratura de quadril  

 Uso de corticosteróides orais. 

 Ingestão de álcool 

 Fumo 

 Dieta com baixo teor de cálcio 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a osteoporose como uma condição em 

que a baixa densidade mineral óssea é igual ou inferior a 2,5 desvios padrão abaixo do pico de 

massa óssea encontrada no adulto jovem, e a osteopenia ou baixa massa óssea como uma 

condição em que a densidade mineral óssea encontra-se entre 1 a 2,5 desvios padrão abaixo do 

pico de massa óssea encontrada no adulto jovem2. 

3 – DO DIAGNÓSTICO 

                                                           
1
 BRASIL, Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Osteoporose. PORTARIA Nº 451, de 09 DE JUNHO 

DE 2014. 2013. Disponível em: http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/02/pcdt-osteoporose-2014.pdf. 

2
 Cosman, F. et al. “Clinician’s Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis.” Osteoporosis International 25.10 (2014): 

2359–2381. PMC. Web. 14 Feb. 2018.  
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1. Clínico: pacientes com fatores de risco que apresentam fratura osteoporótica de 

baixo impacto (queda da própria altura ou menos). 

2. Densitometria Mineral Óssea (padrão ouro): Medida da densidade mineral óssea 

em grama de mineral por centímetro quadrado analisado (g/cm2). 

 O escore T é obtido quando compara- se a Densidade Mineral Óssea (DMO) do 

paciente com a de adultos jovens normais do mesmo sexo. A diferença é expressa por 

desvios padrão acima ou abaixo do valor comparado, demonstrado no Quadro 1.3 

Quadro 1 – Adaptado de critérios Densitométricos da Organização Mundial da Saúde*  

CATEGORIA ESCORE  T 

Normal Até -1 

Osteopenia Entre -1 e -2,5 

Osteoporose Igual ou inferior a -2,5 

Osteoporose 
estabelecida 

Igual ou inferior a -2,5, associada a fratura por fragilidade óssea 

* Critérios estabelecidos para coluna lombar, colo do fêmur ou terço médio do rádio 

A avaliação da DMO está indicada nos seguintes casos:  

 mulheres com idade igual ou superior a 65 anos e homens com idade igual ou superior a 

70 anos, independentemente da presença de fatores de risco; 

 mulheres na pós-menopausa e homens com idade entre 50 e 69 anos com fatores de 

risco para fratura; 

 mulheres na perimenopausa, se houver fatores de risco específicos associados a um 

risco aumentado de fratura, tais como baixo peso corporal, fratura prévia por pequeno 

trauma ou uso de medicamento(s) de risco bem definido; 

 adultos que sofrerem fratura após os 50 anos; 

 indivíduos com anormalidades vertebrais radiológicas; 

 adultos com condições associadas a baixa massa óssea ou perda óssea, como artrite 

reumatoide ou uso de glicocorticoides na dose de 5mg de prednisona/dia ou 

equivalente por período igual ou superior a 3 meses. 

3. Exames laboratoriais com o objetivo de: 

                                                           
3
WHO ScientificGroup on the Prevention and Management of Osteoporosis. Prevention and management of osteoporosis: 

report of a WHO scientific group (WHO technical report series; 921; 2003). Disponível em 

http://whqlibdoc.who.int/trs/who_trs_921.pdf, acessado em 10/02/2018. 
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 Exclusão de doenças que possam mimetizar a osteoporose, como osteomalácia e 

mieloma múltiplo; 

 Elucidação das causas da osteoporose; 

 Avaliação da gravidade da doença e a monitorização do tratamento4. 

4- DA PRESCRIÇÃO/RELATÓRIO MÉDICO  

A prescrição médica está em desacordo com a Política Pública, consubstanciada no art. 

28 do Decreto nº 7508/11; bem como em desacordo com o Enunciado 8 do III Fórum Estadual 

do Comitê da Saúde do Tocantins (CEMAS-TO) e Enunciado 12 do  CNJ, por não conter os 

seguintes requisitos: 

a) Tempo de tratamento; 

b) Prazo de validade; 

c) Nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais; 

d) Nome e endereço residencial; 

e) Modo de usar o medicamento; 

f) Prescrição conforme RENAME e Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas;  

Nos RELATÓRIOS MÉDICOS acostados aos autos consta a informação de que a paciente 

apresenta osteoporose grave e apresentou fratura. Estão deficientes das seguintes 

informações: 

 Resultado da Densitometria Mineral Óssea (DMO) que é indicada para definir a 

gravidade da osteoporose; 

 Resultados de exames laboratoriais; 

 Informação de qual o osso que foi fraturado; 

 Se a fratura ocorreu com baixo impacto. 

De consequência, salvo melhor juízo, não existem dados que permitam comprovar o 

diagnóstico de osteoporose grave ou estabelecida, conforme Protocolos Clínicos estabelecidos 

na literatura. 

Assim, verifica-se que o relatório médico também em desacordo com a as Políticas 

Públicas, consubstanciada no art. 28 do Decreto nº 7508/11; e Enunciado 12 do CNJ, por não 

conter os seguintes requisitos:  

a) Inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS;  

b) Estar dentro do prazo da validade; 

c) Letra legível; 

                                                           
4
 BRASIL, Centro Colaborador do SUS Avaliação de Tecnologias e Excelencia em Saúde. Parecer Técnico Cientifico PTC-09/2015. 

Disponível em: http://www.ccates.org.br/content/_pdf/PUB_1444409480.pdf. 
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d) Nome, endereço e idade do paciente; 

e) CID 

f) Histórico patológico 

g) Escolha do tratamento, ou se é tratamento único; 

h) Consequentes evoluções da doença; 

i) Tratamentos já realizados e os resultados apresentados; 

j) Demonstrar a necessidade do tratamento; 

k) Consequências da falta do tratamento; 

l) Benefícios esperados com a medicação; 

m) Resultados de exames complementares, caso haja.  

5 – DO MEDICAMENTO 

O medicamento FORTÉO Colter Pen (teriparatida) 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 Colter Pen também é indicado para o tratamento da 

osteoporose associada à terapia sistêmica com glicocorticoides, tanto em homens quanto em 

mulheres5.  

5.1 O medicamento foi prescrito de forma off-label? 

O medicamento Teriparatida foi prescrito ao paciente conforme indicação em bula para 

o tratamento solicitado, ou seja, não é considerado off-label6. 

5.2 O medicamento pleiteado é dispensado pelo SUS, ou seja, está inserido na lista da 

RENAME ou REMUNE? 

Não. A paciente pleiteia a entrega de medicamento não previsto no Sistema Único de 

Saúde (SUS). Ressalte-se que a atribuição para inclusão ou alteração de novos medicamentos, 

produtos e procedimentos, é do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de 

Incorporação e Tecnologias no SUS (CONITEC). 7 

5.3 Caso o medicamento não seja dispensados pelo SUS, há Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas na rede SUS para o tratamento da doença que acomete o paciente? 

                                                           
5
 http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=6669232014&pIdAnexo=2162232.   

6
 Off label termo usado para se referir ao uso do medicamento diferente do aprovado em bula ou ao uso de produtos não 

registrado no órgão regulatório de vigilância sanitária no País. 
7
 Art. 19-Q

7
 da Lei n° 12.401/2011. 

 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=6669232014&pIdAnexo=2162232.
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Tratamento proposto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o tratamento 

da Osteoporose, aprovado pela Portaria SAS/MS n°451 de 9 de junho de 2014 e retificada em 

18 de junho de 2014, consiste de medidas não medicamentosas e medicamentosas. 

TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO 

 Exercício Físico; 

 Prevenção de quedas; 

 Suspensão do fumo e evitar a ingestão excessiva de álcool.  

TRATAMENTO MEDICAMENTOSO PREVISTO E  DISPONÍVEL NO SUS: 

1. Suplementação de vitamina D e Cálcio em todos os casos; 

2. TRATAMENTO DE PRIMEIRA LINHA: 

 Bifosfonatos por um período de 05 anos, podendo ser prorrogado por mais 05 anos: 

 Alendronato de sódio 

 Risedronato de sódio 

 Pamidronato dissódico 

3. TRATAMENTO DE SEGUNDA LINHA: 

 Considerado quando há falha terapêutica dos tratamentos de primeira linha (bifosfonato) 

 Raloxifeno 

 Estrógenos conjugados 

 Calcitonina 

Critérios que definem falha terapêutica (má resposta ao tratamento): 

 Pacientes que apresentam nova fratura de baixo impacto após 1 ano de tratamento 

contínuo com boa adesão; 

 Adequada ingestão de cálcio e vitamina D; 

 Queda da densidade óssea para valores abaixo dos observados pré-tratamento. 

TRATAMENTO SOLICITADO: 

              Teriparatida: Por não haver comprovação de superioridade clínica em relação às 

alternativas recomendadas, não foi contemplada no Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica de 

Osteoporose do SUS. 
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Segundo a bula o medicamento Teriparatida 250mcg/ml é indicado para 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 médica8.  

No caso em tela, considerando que os RELATÓRIOS MÉDICOS apresentados não 

informam critérios que caracterizem má resposta ao tratamento de primeira linha; 

Considerando, ainda, que medicamento foi prescrito há cerca de dois anos, para ser 

utilizado durante este mesmo período, sugere-se solicitar RELATÓRIO MÉDICO atualizado 

constando: 

 Quadro clínico da paciente; 

 Resultado da Densitometria Mineral Óssea realizados desde o início do tratamento; 

 Medicamentos em uso desde a data da prescrição inicial; 

 Tempo de uso do bifosfonato oral anterior à data do Relatório de 23/10/2015; 

 Qual ou quais ossos foram fraturados, detalhando que tipo de impacto sofrido. 

 

5.4 Existem informações nos relatórios se o paciente já fez uso de alguns dos medicamentos 

fornecidos pela rede do SUS para o tratamento da doença que acomete a paciente? 

Consta no relatório médico que a paciente realizou o tratamento com bifosfonato oral.  

5.5 Qual o custo do medicamento solicitado determinado pela Câmara de Regulação de 

Mercado de Medicamentos - CMED e em farmácias? 

   - Segue tabela atualizada oficial, de 26 de janeiro de 2018: 

Denominação 

Genérica 

Marca 

Comercial 
Apresentação PF*1(R$) PMVG- 

TO*2 (R$) 

PMC - TO*3  

(R$) 

Teriparatida - 

 250mcg/ml 

3mL Sol. 

Injetável + 

sistema de 

aplicação 

2.462,15 1.987,45 3.403,78 

*
1
Preço Fábrica - PF : é o teto de preço pelo qual um laboratório ou distribuidor pode comercializar um 

medicamento no mercado nacional. No Tocantins, é calculado considerando o ICMS 18%. 

                                                           
8
 Bula do medicamento Forteo®. Disponível em: 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=6669232014&pIdAnexo=2162232 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=6669232014&pIdAnexo=2162232
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*
2
Preço Máximo de Venda ao Governo-PMVG: é o resultado da aplicação de Coeficiente de Adequação 

de Preços-CAP sobre o Preço de Fábrica-PF. Para aquisição de medicamentos em virtude de decisão 

judicial aplica-se o Coeficiente de Adequação de Preços – CAP que é o desconto mínimo obrigatório, 

incidente sobre o Preço Fábrica (PF). Atualmente o CAP é de 24,83%.  

*
3
Preço Máximo ao Consumidor-PMC: é o maior preço que o medicamento pode ser comercializado a 

varejo em farmácias/drogarias.  

5.6 Caso seja possível informar, qual é o preço do tratamento prescrito ao paciente? 

Considerando o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), informamos que o 

tratamento da patologia terá seu custo médio mensal em torno de R$ 5.962,35 (Cinco mil 

novecentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos) podendo esse valor oscilar de 

acordo com os preços de diferentes laboratórios. Informamos que não se trata de cotação. 

Considerando o Preço Máximo ao Consumidor (PMC), informamos que o tratamento da 

patologia terá seu custo médio mensal em torno de R$ 10.211,34 (Dez mil, duzentos e onze 

reais e trinta e quatro centavos) podendo esse valor oscilar de acordo com os preços de 

diferentes laboratórios. Informamos que não se trata de cotação. 

5.7 Como os medicamentos devem ser transportados e armazenados? 

 O medicamento deve ser mantido sob refrigeração (2 a 8ºC); 

 Durante o período de uso, o tempo de exposição à temperatura ambiente deve ser 

minimizado e a dose deve ser administrada imediatamente após a retirada do 

refrigerador; 

 Não congelar;  

 O prazo de validade do produto é de 24 meses, quando mantido sob refrigeração antes 

do primeiro uso.; 

 Após a primeira injeção, o produto deve ser usado em até 28 dias. 

 Após esse período a caneta deve ser descartada mesmo se ainda contiver produto.9 

5.8 O uso do medicamento é no âmbito domiciliar, ambulatorial ou hospitalar? 

O medicamento é de uso subcutâneo, conforme bula do medicamento, podendo ser 

utilizados em quaisquer âmbitos (domiciliar ambulatorial ou hospitalar). 

6 - DA EVIDÊNCIA CIENTÍFICA:  

Caso não seja padronizado há evidências científicas que comprovem a eficácia, efetividade, 

segurança do medicamento levando em conta a comparação econômica dos custos benefícios 

dos medicamentos para essa patologia? 

 
                                                           
9
 Bula do medicamento Forteo®. Disponível em: 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=6669232014&pIdAnexo=2162232 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=6669232014&pIdAnexo=2162232
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A Teriparatida (Fortéo®) é um fragmento de paratormônio humano, recombinante, 

sendo um agente anabólico que estimula a formação óssea, sendo efetivo na prevenção de 

fraturas associadas à osteoporose, mas sem diferença significativamente clínica quando 

comparada às outras opções terapêuticas disponíveis pelo Sistema Único de Saúde 

(Alendronato, Risedronato e Raloxifeno)10. 

Resultados do estudo de meta-análise que teve como objetivo comparar a eficácia de 

teriparatida, denosumabe e bifosfonatos orais para reduzir o risco de fratura em mulheres pós-

menopáusicas com osteoporose concluiu que teriparatide, denosumabe,alendronato e risedronato 

são eficazes na redução do risco de fraturas vertebrais e não-vertebrais em mulheres pós-

menopáusicas com osteoporose. Além disso, denosumab, alendronato e risedronato podem 

reduzir o risco de fratura do quadril e o risedronato também pode reduzir o risco de fratura no 

braço. 

A Teriparatida é recomendada como opção alternativa de tratamento para a prevenção 

secundária de fraturas de fragilidade osteoporótica em mulheres pós-menopáusicas que são 

incapazes de tomar Alendronato, Risedronato ou Etidronato, ou têm uma contra-indicação ou 

são intolerantes ao Ranelato de Estrôncio ou que tiveram uma resposta insatisfatória ao 

tratamento com os mesmos. 

EM CONCLUSÃO: Segundo o Protocolo Clinico e Diretrizes Terapêuticas para 

Osteoporose, elaborado pelo Ministério da Saúde, o medicamento Teriparatida foi analisado, 

entretanto, não foi incorporado no SUS por não ter demonstrado superioridade clínica aos 

Bifosfonatos (Alendronato e Risedronato), que são disponibilizados pelo SUS11. 

                                                           
10

 NICE Technology Appraisal – Guidance 161. Alendronate, etidronate, risedronate, raloxifene, stroncium ranelate and 
teriparatide for secundary prevention of osteoporotic fragility fractures in postmenopausal women. Issue date: october 2008 

(amended january 2011). Disponível em: http://www.nice.org.uk/guidance/TA161. 
11

 MS. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o Tratamento da Osteoporose. Portaria SAS/MS n° 451/2014. Disponível 

em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/dezembro/15/Osteoporose.pdf. 

http://www.nice.org.uk/guidance/TA161
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/dezembro/15/Osteoporose.pdf
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A duração máxima de uso da Teriparatida estabelecida pelo fabricante é de 18 meses, 

pois há dúvidas sobre segurança em longo prazo. Ressalta-se que a necessidade de aplicações 

subcutâneas diárias, os cuidados de conservação se tornam fatores limitantes e que podem 

reduzir a efetividade do mesmo.  

Os Bifosfonatos orais (Alendronato e Risedronato) são os medicamentos de primeira 

escolha no tratamento da osteoporose, sendo indicados para redução de fraturas 

osteoporóticas, devido apresentarem mais informações em termos de efetividade e segurança, 

com estudos de até 10 anos de seguimento publicados. 

7 – LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

______. Portaria de Consolidação n°1, de 28 de Setembro de 2017. Consolidação das normas 

sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde. 

______. Portaria de Consolidação n°2, de 28 de Setembro de 2017. Consolidação das normas 

sobre as Políticas Nacionais de Saúde do Sistema Único de Saúde. 

______. Portaria de Consolidação n° 3, de 28 de Setembro de 2017. Consolidação das normas 

sobre as redes do Sistema Único de Saúde. 

______. Portaria de Consolidação n° 6, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das Normas 

sobre Financiamento e a Transferência dos Recursos Federais para as ações e os serviços de 

saúde do Sistema Único de Saúde. 

_____ Portaria SAS/MS n°451 de 9 de junho de 2014 e retificada em 18 de junho de 2014, que 

Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o tratamento da Osteoporose. 

 

___________________________________ 
ASSINATURA NAT/JUS 


