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ÁCIDO ZOLEDRÔNICO PARA O TRATAMENTO
DA OSTEOPOROSE
MEDICAMENTO (PRINCÍPIO ATIVO)
Ácido Zoledrônico
......................................................................................................................................................................................
MARCAS DISPONÍVEIS NO MERCADO
Aclasta® - solução para aplicação intravenosa 5 mg/100 ml
..............................................................................................................................................................................
POSSUI GENÉRICO ☐sim
☒não
.....................................................................................................................................................................................
RECOMENDAÇÃO DA CONITEC ☒não avaliado* ☐em análise ☐incorporar ☐não incorporar ☐ exclusão
*Até a presente data, não foi protocolada na CONITEC demanda para analisar a incorporação do medicamento para nenhuma indicação clínica, nem do
laboratório fabricante, nem de qualquer outro demandante. Ressaltamos que qualquer pessoa física ou jurídica, seja paciente, profissional de saúde,
sociedade de especialidade ou a empresa produtora do medicamento/equipamento, pode solicitar a avaliação da incorporação de tecnologias à CONITEC,
desde que cumpra as exigências legais.

......................................................................................................................................................................................
INDICAÇÃO DE USO NA BULA
 Tratamento da osteoporose em mulheres na pós-menopausa para reduzir a incidência de fraturas do
quadril, vertebrais e não-vertebrais e para aumentar a densidade mineral óssea;
 Prevenção de fraturas clínicas após fratura de quadril em homens e mulheres na pós-menopausa;
 Tratamento para aumentar a densidade óssea em homens com osteoporose;
 Tratamento e prevenção de osteoporose induzida por glicocorticoides;
 Prevenção de osteoporose em mulheres com osteopenia na pós-menopausa
......................................................................................................................................................................................
DISPONÍVEL NO SUS PARA TRATAMENTO DA OSTEOPOROSE ☐sim
☒não
......................................................................................................................................................................................
RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME) ☐sim
☒não
......................................................................................................................................................................................

OUTROS MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NO SUS PARA A MESMA INDICAÇÃO
Medicamento
Forma Farmacêutica
Concentração
Calcitonina

Solução injetável

50 e 100 UI

Calcitonina

Solução spray nasal

200 UI

Pamidronato

solução injetável

30 mg

Raloxifeno

Comprimidos

60 mg

Risedronato

Comprimidos

5 e 35 mg

Calcitriol

Cápsula

0,25 mcg

Carbonato de cálcio

Comprimidos

1.250 mg

Carbonato de cálcio + colecalciferol

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

.....................................................................................................................................................................................
PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT) DA DOENÇA ☒sim

☐não

http://conitec.gov.br/images/Protocolos/Osteoporose.pdf
..........................................................................................................................................................................................
PREÇOS (PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO - PMVG - ICMS 0%)
Medicamento
Valor
Aclasta® - solução para aplicação intravenosa 5 mg/100 ml

R$ 1.276,30

..........................................................................................................................................................................................
OBSERVAÇÕES
Foi recomendada a não incorporação pela extinta CITEC em 2011.
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Osteoporose - Portaria SAS/MS nº 451 de 09/06/2014.
(Republicado em 09/06/2014) (Retificado em 18/06/2014).

