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MEDICAMENTO SOLICITADO: sulfato de glicosamina 1,5g + sulfato de 
condroitina 1,2g. 

INDICAÇÃO DE BULA: É indicado no tratamento de artrose ou osteoartrite primária 
e secundária e suas manifestações1.  
 
DOENÇA(S) INFORMADA(S): CID M19.9 - Artrose não especificada2. 
 
RESPOSTA 
 

A osteoartrite ou osteoartrose é uma doença degenerativa e progressiva, crônica, 
que gera um impacto significativo na saúde e na capacidade funcional do paciente3. O 
tratamento é baseado em medidas não farmacológicas, intervenções farmacológicas e 
nos casos não responsivos, as invasivas, como artroplastia.     
 Tem como objetivo retardar a progressão da doença e controlar os sintomas 
(aliviar a dor, reduzir a inflamação e melhorar a capacidade funcional)3. O médico 
assistente informa que o medicamento não é urgente, pois é um tratamento paliativo, já 
que a osteoartrose não tem cura. Além disso, não há tratamentos clínicos disponíveis 
que previnam a osteoartrite4.                  
 As intervenções ou medidas não farmacológicas são o pilar das estratégias de 
tratamento da osteoartrite, especialmente de joelho e quadril e todos os pacientes devem 
iniciar o tratamento com tais abordagens3,4. O núcleo do tratamento é a educação do 
paciente, a atividade física e o exercício terapêutico, juntamente com o controle do peso 
em pacientes com sobrepeso ou obesidade3.  A obesidade está fortemente ligada ao 
desenvolvimento da osteoartrite de joelho e, portanto, os pacientes obesos devem ser 
encorajados a perder peso4.         
 O autocuidado pelo indivíduo e pela família é fundamental no dia a dia do 
manejo do paciente e o uso de fisioterapia, ajudas técnicas (bengalas, bandagem, etc.) e 
analgésicos simples, alcaloides do ópio e antiinflamatórios têm demonstrado eficácia no 
controle da dor, melhorando a função física e a qualidade de vida, sendo seu uso 
claramente indicado no tratamento da osteoartrose.       
 A cirurgia conservadora e a substituição articular são indicadas quando os 
objetivos do tratamento não são atingidos em pacientes específicos3. Ressaltamos que o 
SUS dispõe de equipe multidisciplinar para atendimento do paciente com Osteoartrose, 
como fisioterapeuta, nutricionista e educador físico para auxiliar as medidas não 
farmacológicas citadas acima.                                                                                            
 O medicamento pleiteado consiste em uma associação das substâncias ativas 
sulfato de glicosamina + sulfato de condroitina1. É uma droga sintomática de ação 
lenta3,5,6.           
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 As evidências disponíveis para o uso do medicamento no tratamento da 
Osteoartrose ou osteoartrose é controverso3,4,5,6.      
 Uma metanálise de 2010 não mostrou uma redução clinicamente significativa na 
dor ou na progressão do estreitamento do espaço articular na OA de joelho, enquanto 
outra revisão, que continha principalmente ensaios clínicos de baixa qualidade, revelou 
que a condroitina, isoladamente ou em combinação com glucosamina, foi melhor que o 
placebo na redução da dor na osteoartrite do joelho em curto prazo. Os autores 
concluíram que são necessários estudos de alta qualidade que explorem o papel da 
condroitina no tratamento da osteoartrite, visto que o beneficio foi pequeno a 
moderado4. Essa necessidade de mais estudos para avaliar o beneficio do uso do 
medicamento pleiteado fica evidente nas literaturas pesquisadas3,4.   
 O Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais 
também se posiciona no sentido que o uso do medicamento é controverso, uma vez que 
os trabalhos que sugeriram benefícios mostram importantes falhas metodológicas em 
sua elaboração, comprometendo os resultados e os estudos de mais alta qualidade tem 
mostrado pouca ou nenhuma evidência de benefício clínico significativo5,6.  
 Para o tratamento farmacológico, o paracetamol é a droga de primeira 
escolha3,5,6 no tratamento de osteoartrite com dor leve ou moderada, em tratamentos de 
longo prazo e em pacientes idosos, principalmente devido ao seu perfil de segurança 
favorável3. Como segunda escolha, deve ser considerado o uso dos antiinflamatórios 
não esteroidais (AINEs) que são mais eficazes do que o paracetamol.    
 Em geral, todos os AINEs, tanto os tradicionais quanto os inibidores da COX-2, 
têm uma eficácia semelhante, embora apresentem uma grande variabilidade de resposta 
individual3. Em um processo crônico, como a osteoartrite, eles devem ser recomendados 
na menor dose possível para manter uma resposta clínica favorável e deve ser reavaliada 
sua indicação periodicamente com base na resposta e nos possíveis efeitos colaterais3. 
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