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Nota técnica n° 01 

Elaborada em 17/06/2019 

 

Medicamento solicitado: pregabalina 75 mg 

 

Esta Nota Técnica foi elaborada de acordo com dados e relatórios médicos 

específicos do(a) paciente que figurou como parte autora no processo 

judicial. Por essa razão, a utilização das informações e conclusões 

médicas aqui constantes para a instrução de outros processos deve ser 

analisada com cautela pelas partes e pelos órgãos julgadores.
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Medicamento solicitado: pregabalina 75 mg 

 

ANÁLISE FARMACÊUTICA  

1. O medicamento está registrado na ANVISA? ( ) Não (X) Sim  

 

2. Em caso de haver registro na ANVISA, quais são as indicações previstas na 

bula?  

• Dor Neuropática em adultos;  

• Epilepsia (como terapia adjunta das crises parciais, com ou sem generalização 

secundária em pacientes adultos);  

• Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) em adultos;  

• Controle da fibromialgia.  

 

3. Ainda em caso de haver registro na ANVISA, a prescrição está de acordo com 

as indicações da bula? ( ) Não (X) Sim  

 

4. Existe medicamento genérico ou similar para o tratamento da enfermidade? Em 

caso positivo, qual(is)? ( ) Não (X) Sim  

OBS: a solicitação foi feita com o nome do princípio ativo (pregabalina)  

 

5. O medicamento está incluído na Relação Municipal de Medicamentos 

(REMUME), Relação Estadual de Medicamentos (RESME) ou na Relação Nacional 

de Medicamentos Essenciais (RENAME)? Se sim, qual(is)?  

(X) Não ( ) Sim, ____________________________________  

 

6. Há Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), no âmbito do SUS, para 

a doença que acomete o paciente? Em caso positivo, especificar qual é.  
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( ) Não (X) Sim, Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a Dor Crônica 

(Portaria SAS/MS no 1.083, de 02 de outubro de 2012)  

 

7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da 

doença que acomete o paciente?  

• Ácido acetilsalicílico: comprimido de 500 mg  

• Dipirona: comprimido de 500 mg; solução oral de 500mg/mL  

• Paracetamol: comprimido de 500 mg; solução oral de 200 mg/mL  

• Ibuprofeno: comprimidos de 200 e 300 mg; solução oral de 50 mg/mL  

• Amitriptilina: comprimidos de 25 e 75 mg  

• Nortriptilina: cápsulas de 10, 25, 50 e 75 mg  

• Clomipramina: comprimidos de 10 e 25 mg  

• Fenitoína: comprimido de 100 mg; suspensão oral de 20 mg/mL  

• Carbamazepina: comprimidos de 200 e 400 mg; suspensão oral de 20 mg/mL  

• Gabapentina: cápsulas de 300 e 400 mg  

• Ácido valproico: cápsulas ou comprimidos de 250 mg; comprimidos de 500 mg; 

solução oral ou xarope de 50 mg/mL  

• Codeína: solução oral de 3 mg/mL frasco com 120 mL; ampola de 30 mg/mL com 

2 mL; comprimidos de 30 e 60 mg  

• Morfina: ampolas de 10 mg/mL com 1 mL; solução oral de 10 mg/mL frasco com 

60 mL; comprimidos de 10 e 30 mg; cápsulas de liberação controlada de 30, 60 e 

100 mg  

• Metadona: comprimidos de 5 e 10 mg; ampola de 10 mg/mL com 1 mL  

O PCDT de Dor Crônica recomenda o tratamento de acordo com a  
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Escada Analgésica da Organização Mundial da Saúde:  

Segundo o PDCT de Dor Crônica, “a base do tratamento da dor neuropática envolve o 

uso de medicamentos antidepressivos tricíclicos e antiepilépticos na maioria dos casos, 

sendo os opioides reservados somente a pacientes com dor a eles refratária. A primeira 

escolha, portanto, para os casos de dor neuropática, são os medicamentos 

antidepressivos tricíclicos, não  

havendo diferença em termos de eficácia entre os representantes do grupo. Se não 

houver resposta ao tratamento, devem ser associados antiepilépticos tradicionais (como 

a gabapentina) e morfina, obedecendo à seguinte sequência:  

1. Antidepressivos tricíclicos  

2. Antidepressivos tricíclicos + antiepilépticos tradicionais  

3. Antidepressivos tricíclicos + gabapentina 4. Antidepressivos tricíclicos + gabapentina 

+ morfina”  

 

8. O medicamento postulado foi submetido à análise da CONITEC? Em caso 

positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  

(X) Não ( ) Sim, ____________________________________  

 

9. Qual o preço máximo do medicamento estabelecido pela Câmara de Regulação 

do Mercado de Medicamentos (CMED)?  

O preço máximo de venda ao governo estabelecido pela Câmara de Regulação do 
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Mercado para 30 cápsulas de pregabalina 75 mg foi de R$ 77,53.  

 

10. Outras informações relevantes, a critério do órgão consultado (aqui, se isso for 

possível diante do volume de trabalho, acho que poderiam ser tecidas 

considerações sobre eventuais registros em agências internacionais, como o FDA, 

e análises de órgãos técnicos de outros países que sejam abalizados, como o NICE 

e outros congêneres).  

Existe registro da pregabalina na FDA e em outros órgãos internacionais.  

Em relação ao NICE, foi encontrado apenas um guideline que abrange a pregabalina, 

atualizado em setembro de 2017, sobre dor neuropática em adultos. Na seção sobre 

tratamento, o documento recomenda a escolha entre AMITRIPTILINA, DULOXETINA, 

GABAPENTINA ou PREGABALINA para a dor neuropática (exceto para neuralgia do 

trigêmeo). Se o tratamento inicial não for efetivo ou tolerado, oferecer uma das outras 

três opções mencionadas, e considerar trocar novamente se a segunda e a terceira 

droga também não forem efetivas ou toleradas. Ressalta-se que esta não é a conduta 

recomendada pelo PCDT de Dor Crônica do Ministério da Saúde, no Brasil. O que se 

recomendam são associações de substâncias disponibilizadas no SUS (vide item 7 da 

presente nota técnica).  

  

Por fim, recomenda-se a análise detalhada do caso para a avaliação de evidências 

relacionadas ao medicamento requerido (pregabalina) e as alternativas disponíveis no 

SUS, incluindo as associações recomendadas no PCDT de Dor Crônica do Ministério da 

Saúde.  

 

 

 

 

ANÁLISE MÉDICA  

1. Qual a doença, e respectivo CID, que acomete o paciente, baseada na 
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documentação médica apresentada?  

Diversas doenças foram apresentadas pelos médicos assistentes da paciente, conforme 

os laudos fornecidos: lesão de coluna lombar por hérnia de disco + artrose + osteofitose 

+ lombociatalgia (CID10: M51.1), polineuropatia diabética (CID10: G63.2), policitemia 

vera (CID10: D45), diabetes mellitus (CID10: E13.6), hipertensão arterial sistêmica 

(CID10: I10), sequelas causadas por Hanseníase (CID10: A30.3), mialgia (CID10: 

M79.1), gota (CID10: M10.9) e “problemas” não detalhados no ombro e no joelho.  

 

2. Qual a descrição da atual situação clínica, segundo a documentação médica 

apresentada?  

Os médicos assistentes neurologista e ortopedista referem nos laudos datados de abril 

e maio de 2019, que atualmente a paciente encontra-se com melhora das dores e sem 

efeitos colaterais usando os seguintes medicamentos: codeína 30mg 3 vezes ao dia, 

gabapentina 600mg 3 vezes ao dia, pregabalina 75mg 2 vezes ao dia e Novalgina 40 

gotas quando sente dor.  

 

3. De acordo com a documentação médica apresentada, o paciente já foi 

submetido a todos os tratamentos disponibilizados pelo SUS? Em existindo PCDT 

para a doença, o mesmo foi aplicado para o caso?  

O paciente não foi submetido a todos os tratamentos disponibilizados pelo SUS com os 

dados fornecidos pela documentação médica (talvez por possíveis efeitos colaterais 

conhecidos e não desejáveis para o paciente em questão), porém a indicação e 

associação deste foi coerente com as recomendações do PCDT.  

 

4. De acordo com a documentação médica apresentada, é possível afirmar que o 

tratamento disponibilizado pelo SUS é eficaz para o paciente? Caso a resposta seja 

negativa, explicar.  

Não, pois apesar do paciente em questão já estar usando 3 classes de medicamentos 

oferecidos pelo SUS (dipirona, gabapentina e codeína) e relato de refratariedade dos 
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sintomas, não foi mencionada a tentativa do uso da fenitoína e da carbamazepina, boas 

opções terapêuticas em monoterapia ou associadas para o tratamento das condições 

citadas no caso. Além disso, a dose da gabapentina não atingiu a dose máxima descrita 

inclusive em bula de 3.600mg/dia.  

 

5. O medicamento postulado é indicado para o tratamento da doença analisada de 

acordo com os diagnósticos nosológicos ou etiológicos, estágios de evolução da 

doença e/ou classificação de gravidade?  

Sim.  

 

6. Considerando a saúde baseada em evidências, há comprovada superioridade 

ou não inferioridade na eficácia do medicamento postulado em relação às 

eventuais alternativas oferecidas pelo SUS? Se positivo, em que sentido?  

Não.  

 

7. Há comprovações de que o uso do medicamento vindicado é, de alguma forma, 

superior do que os oferecidos pelo SUS em relação efetividade, qualidade de vida, 

sobrevida, melhor tolerabilidade, menor efeitos colaterais/adversos?  

Não. Pelo contrário. Sugere-se que com a pregabalina a possibilidade de ocorrência de 

sintomas de privação após a descontinuação do tratamento de curta ou longa duração 

seja maior quando comparado com a gabapentina (RCM da Pregabalina (Lyrica®) 

acedidos online a 25 de Novembro de 2013 através do site 

http://www.infarmed.pt/infomed/pesquisa.php). Além disso, a pregabalina também é 

considerada um fármaco com potencial de abuso com relato de euforia, sendo 

considerada como controlled substance no Schedule V pelo FDA 

(http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM152825.pdf).  

 

8. Há razões médicas especificas ao caso que justifiquem a utilização do 

medicamento postulado em detrimento das alternativas oferecidas pelo SUS? Em 
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caso positivo, quais são? Elas estão comprovadas pela saúde baseada em 

evidências?  

Não. A dose máxima da gabapentina, aparentemente bem tolerada pelo paciente, não 

foi atingida. Outro fato é que não se utiliza a associação da gabapentina com a 

pregabalina por pertencerem à mesma classe farmacoterapêutica dos antiepiléticos e 

anticonvulsivantes e por terem a estrutura e mecanismo de ação similares, embora 

alguns dos mecanismos de ação não estejam completamente elucidados. Ligam-se a 

uma subunidade auxiliar (proteína proteína 2 ) dos canais de cálcio voltagem-

dependentes no sistema nervoso. Estes fármacos parecem atuar por redução da 

libertação sináptica dos neurotransmissores excitatórios e neuromoduladores no cérebro 

ou na medula espinhal (Taylor C.P. The Biology and Pharmacology of  

Calcium Channel 2 Proteins. CNS Drug Rev 2004; 10:183-188).  

 

9. Quais os efeitos esperados com a utilização do medicamento postulado 

(informar o perfil de variáveis de desfecho clínico mais favoráveis ao medicamento 

solicitado)?  

Não existe. Nenhuma evidência de superioridade da pregabalina em relação à dose 

correta / terapêutica ajustada para o paciente. O efeito esperado pode ser o mesmo do 

obtido com o aumento da dose da gabapentina, já bem tolerada pelo paciente, que é o 

controle da dor crônica do tipo neuropática.  

 

10. Quais as consequências, para o paciente, em caso de não utilização do 

medicamento analisado?  

Não conseguimos aferir em relação à resposta da dor, pois a dose máxima preconizada 

da gabapentina não foi atingida, podendo ser favorável ao paciente o aumento da 

gabapentina ao invés da associação com a pregabalina.  

 

11. Qual o prazo estimado do tratamento e a sugestão posológica? Há necessidade 

de nova avaliação para sua continuidade? Em caso positivo, após quanto tempo?  
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No caso da utilização da pregabalina para as condições do caso atual, recomenda-se o 

tratamento por tempo indeterminado por se tratar de condição clínica crônica e 

irreversível, na dose de 150 a 600 mg/dia. Não vejo necessidade de reavaliação pelo 

NAT para manter continuidade. A reavaliação deverá ser clínica, objetivando ajuste da 

dose.  

 

12. Quais as evidências sobre o impacto da tecnologia (descrever quais os estudos 

– Saúde Baseada em Evidências – e referência bibliográfica), seus níveis de 

evidência e grau de recomendação de acordo com os estudos utilizados?  

Conforme citado nos autos do processo, o parecer técnico-científico do CATES (DOI: 

10.13140/2.1.4037.4568) demonstra que as evidências avaliadas permitem recomendar 

(fracamente) a pregabalina em substituição à gabapentina, sendo justificada a 

substituição, e não a associação, apenas em casos de falha terapêutica dos esquemas 

citados no PCDT. Reforço que não existe estudos diretamente comparativos entre as 

medicações em questão, não sendo possível comprovar se existe superioridade 

terapêutica da tecnologia em relação aos medicamentos já disponíveis no SUS.  

 

13. Há algum conflito de interesse entre o autor desta nota técnica e o detentor da 

patente do medicamento solicitado? Em caso positivo, declarar  

Nenhum conflito e interesse.  

 


