DOENÇA DE PAGET – OSTEÍTE DEFORMANTE
Portaria SAS/SCTIE/MS n° 2 - 17/01/2020
Medicamento
CALCITONINA
RISEDRONATO
ÁCIDO ZOLEDRÔNICO
CID 10
M88.0; M88.8
Apresentação
200UI/dose spray nasal 35 mg cp
Solução 5 mg/100 mL (frasco
(frasco)
100 mL)
Inclusão
Pacientes com diagnóstico radiológico de Doença de Paget que apresentarem pelo
menos uma das seguintes condições:
• fosfatase alcalina sérica aumentada;
• hipercalcemia com PTH normal/baixo;
• dor óssea em área acometida;
• síndrome neurológica ou vascular decorrente de compressão por tecido ósseo
acometido;
• acometimento de ossos longos em membros inferiores, da base do crânio e de
vértebras, comprovados por exame de imagem;
• fratura óssea em tecido acometido;
• plano de intervenção cirúrgica em tecido ósseo acometido.
• Pacientes com DCE < 30
• Pacientes com
mL/min/1,73m2 OU
contraindicação ao
intolerância aos
risedronato (dismotilidade
bifosfonados.
esofágica OU
impossibilidade de manter
ortostase após ingestão do
comprimidos).
Anexos Obrigatórios - Fosfatase alcalina sérica, cálcio sérico (se elevado anexar PTH), AST, ALT, bilirrubina
total e frações.
- Raio X das áreas afetadas.
Administração
200 UI/nasal diariamente, 35 mg via oral por 60 dias 5 mg via IV dose única
ou 3x/semana POR 6 A 18
(retratamento somente após
MESES
12 meses)
Prescrição Máxima
3 frascos
31 cp
1 frasco
Mensal
Monitoramento
Fosfatase alcalina a cada 6 meses, dependendo do ciclo de uso do medicamento.
Exclusão

- Hipercalcemia associada com PTH acima do limite superior do método.
- Intolerânicia ou hipersensibilidade ou contraindicação aos medicamentos.
Tempo de Tratamento De 6 a 18 meses.
60 dias
Dose única
Associações
Não Os medicamentos deste PCDT não podem ser associados entre si.
Permitidas
Validade dos Exames - Fosfatase alcalina, cálcio sérico (se elevado anexar PTH), AST, ALT, bilirrubina total
e frações: 3 meses;
- Raio X: 12 meses
Especialidade Médica Não especificada no PCDT a especialidade médica necessária.
CID 10:
M88.0 Doença de Paget do crânio
M88.8 Doença de Paget de outros ossos
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