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Nota técnica n° 04 

Elaborada em 30/07/2019 

 

Medicamento solicitado: Valganciclovir 

 

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: Valcyte®   (Valganciclovir) 

 

ANÁLISE FARMACÊUTICA 

 

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

Nome da detentora do registro: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E 

FARMACÊUTICOS S.A., com o nome comercial VALCYTE, registrado em 20/10/2003 

com validade até 10/2023, registrado sob o número 101000593 e processo 

25351.014981/0112.1 

 

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

bula? 

A) Valcyte® é indicado para o tratamento de retinite por citomegalovírus (CMV) em 

pacientes adultos com síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS)  

B) indicado como profilaxia da doença por CMV em pacientes adultos e pediátricos 

receptores de transplante de órgãos sólidos (TOS) de risco alto (D+/R-) a risco moderado 

(D+/R+ ou D-/R+)2. 

 

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)? (X) Não     ( ) Sim, 

____________________________________ 

 
1
 https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/253510149810112/?substancia=22079 

2
 https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/253510149810112/?substancia=22079 
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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)?  

( ) Não     (X) Sim, O medicamento faz parte da lista de medicamentos para Infecções 

oportunistas - HIV/AIDS do Estado do Paraná3 

 

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.    

(X) Não     ( ) Sim 

 

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

doença que acomete o paciente? 

Aciclovir 200 mg comprimido e aciclovir 250mg pó para solução injetável4, que faz 

parte do Componente Básico da Assistência Farmacêutica e presente na Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 

O Estado do Paraná fornece por meio do seu programa de medicamentos para 

Infecções oportunistas - HIV/AIDS algumas opções terapêuticas³. 

a) Ganciclovir 250mg e 500mg bolsa e 250mg comprimido. 

b) Valganciclovir 450mg comprimido. 

 

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

positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  

(X) Não   ( ) Sim 

 

 
3
 http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3063 

4
 http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/dezembro/17/170407M2018final.pdf 
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9. Qual o preço máximo do medicamento estabelecido pela Câmara de Regulação 

do Mercado de Medicamentos (CMED)? 

VALCYTE (ROCHE) 450 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 60 

Alíquota do ICMS Valor em Reais* 

ICMS 0% 8.954,21 

ICMS 12% 10.175,24 

ICMS 17% 10.788,21 

ICMS 17,5% 10.853,59 

ICMS 18% 10.919,77 

ICMS 20% 11.192,76 

Fonte: CMDE5 

*Preço Fabricante é o teto de preço pelo qual um laboratório ou distribuidor de medicamentos 

pode comercializar no mercado brasileiro um medicamento que produz.5 

 

10.  Outras informações relevantes, a critério do órgão consultado  

Embora o medicamento não componha a RENAME, ele está incorporado em no 

programa Infecções oportunistas - HIV/AIDS do Estado do Paraná, portanto, fornecido 

pelo SUS. 

Esclareço que a petição em seu item (f) pede o fornecimento de Valganciclovir (Valcyte) 

150mg. Entretanto, a ÚNICA dosagem registrada na ANVISA é de 450mg. No receituário 

médico anexado na petição há o pedido de Valganciclovir de 450mg, assim como as 

instruções para a sua diluição para que a posologia seja de 16mg/kg/dose, oral, de 12 

em 12 horas. 

 

 

 

 
5
 http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2829072/LISTA+CONFORMIDADE_2019-07-01.pdf/d3cffaba-

8cc5-49b2-a3c4-b0230686a975 
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ANÁLISE MÉDICA 

 

1. Qual a doença, e respectivo CID, que acomete o paciente, baseada na 

documentação médica apresentada? 

R: Citomegalovirose congênita (CID 10 P35.1) e Imunodepressão combinada grave (CID 

10 D81.2) 

 

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

apresentada? 

R: A criança encontra-se sem intercorrências agudas nesse momento, permitindo que 

esteja em tratamento antiviral em esquema de Hospital Dia com ganciclovir EV sendo 

administrado via cateter implantado (Portocath implantado em 31.05.2019), cinco vezes 

na semana. 

 

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? 

R: O MS do Brasil em publicação denominada: “Atenção à Saúde do Recém-Nascido. 

Guia para os Profissionais de Saúde. Intervenções comuns, Icterícia e Infecções. Volume 

2 de 2011 cita o ganciclovir e o valganciclovir, como medicamentos de primeira linha para 

infecções por citomegalovírus.  

A referida criança já foi adequadamente tratada na fase aguda (fase de indução) com 

ganciclovir. No entanto, por manter carga viral ainda detectável (exame realizado 

26.06.19) e, por ter doença de base que confere gravidade ao caso (criança com 

imunodeficiência primária combinada grave), tem necessidade de prolongar o tratamento 

antiviral. 
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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.  

R: O medicamento disponibilizado pelo SUS, o ganciclovir, foi eficaz no tratamento agudo 

da infecção congênita da criança, no entanto, houve necessidade de prolongar o 

tratamento antiviral por persistência de viremia após suspensão do medicamento. A 

doença de base da criança, imunodeficiência primária combinada grave pode explicar a 

dificuldade de erradicação do vírus.   

 

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? 

R: Ambos os medicamentos, ganciclovir e valganciclovir são medicamentos de primeira 

linha no tratamento de citomegalovirose congênita. A escolha por um ou outro 

medicamento depende da gravidade da doença. Assim, manifestações ameaçadoras à 

vida, como a pneumonite apresentada pela criança, indicam a preferência por ganciclovir 

EV. Na fase atual em que se encontra a criança o medicamento preferível seria mesmo 

o valganciclovir oral. 

 

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? 

R: De acordo com dados de literatura, a eficácia do antiviral solicitado (valganciclovir) é 

comparável ao do medicamento disponibilizado pelo SUS (ganciclovir). 

 

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? 
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R: As vantagens do valganciclovir em relação ao ganciclovir se dá em dois aspectos 

principais: 1. Comodidade posológica: A administração oral do valganciclovir permite que 

a criança faça o tratamento em sua casa e não tenha risco de complicações infecciosas 

relacionadas à presença do cateter implantável e; 2. Menor frequência de neutropenia 

relacionada ao uso do valganciclovir  (20%) quando comparado ao uso de ganciclovir 

(25 a 60%). 

 

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

medicamento postulado em detrimento das alternativas oferecidas pelo SUS? Em 

caso positivo, quais são? Elas estão comprovadas pela saúde baseada em 

evidências? 

R: Sim e já foram explicadas na questão 7. 

 

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

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

solicitado)? 

R: Espera-se que o uso do medicamento postulado permita que a criança consiga atingir 

carga vira indetectável ao final do tratamento proposto e seja considerada curada da 

infecção por citomegalovirus. 

 

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

medicamento analisado? 

R: Deverá manter a administração do ganciclovir EV por período prolongado, tendo risco 

de desenvolver infecções relacionadas ao cateter implantado para a administração do 

medicamento. 

 

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?  



 

NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO JUDICIÁRIO – INDICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E EVIDÊNCIA CIENTÍFICA COORDENADORES: 
PROF. DR. ALCINDO CERCI NETO E PROF. DR. CAMILO MOLINO GUIDONI   

  

  
R: A dose recomendada (16mg/kg/dose) e o prazo estipulado para o tratamento (seis 

meses) estão de acordo com as recomendações atualizadas da literatura. No entanto, 

existem considerações importantes a serem feitas em relação à forma de administração 

do medicamento para essa criança: 

a) No Brasil, ao contrário dos EUA e países da Europa, não existe a apresentação do 

valganciclovir em suspensão oral, apenas comprimidos revestidos na dosagem de 

450mg.  

b) Na prescrição médica (nome do médico omitido na Nota Técnica disponibilizada 

publicamente pelo coordenador do NATJUS-Londrina) está escrito: “diluir um 

comprimido em 4,5 ml de água e ofertar 1,6 ml da diluição a cada 12 horas, desprezar o 

restante”.  

c) Embora exista um estudo realizado no Brasil intitulado: “Desenvolvimento de uma 

forma farmacêutica líquida de cloridrato de valganciclovir e seu estudo de estabilidade”, 

que indica ser possível a manipulação do comprimido de valganciclovir, na bula do 

próprio fabricante do medicamento existe a contraindicação formal de não manipular o 

comprimido: “Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado. Tendo em 

vista que Valcyte® é potencialmente teratogênico e carcinogênico em humanos, devem 

ser adotadas precauções com o manuseio de comprimidos quebrados (vide item 

Advertências e Precauções). Evite contato direto dos comprimidos quebrados ou 

esmagados com a pele ou com as membranas mucosas. Caso ocorra contato, lave 

minuciosamente a pele com água e sabão e enxague os olhos abundantemente com 

água estéril ou Água corrente, caso água estéril não esteja disponível. 

d) O artigo de revisão no UpToDate intitulado: “Congenital cytomegalovirus infection: 

Management and outcome” também reforça a recomendação de não manipular o 

comprimido: “Only valganciclovir clear oral solution from the manufacturer has been 

studied in patients with congenital CMV infections [16]. Pharmacy compounded 

suspensions should not be used”  - “Apenas a solução oral de valganciclovir do fabricante 

foi estudada em doentes com infeções congênitas por CMV [16]. Suspensões compostas 

de farmácia não devem ser usadas”. A referência de número 16 citada na revisão acima 
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é do artigo - Pharmacokinetic and pharmacodynamic assessment of oral valganciclovir 

in the treatment of symptomatic congenital cytomegalovirus disease. O artigo citado 

conclui que: “In neonates with symptomatic congenital CMV disease, valganciclovir oral 

solution provides plasma concentrations of ganciclovir comparable to those achieved with 

administration of intravenous ganciclovir. The results of the present study cannot be 

extrapolated to extemporaneously compounded liquid formulations of valganciclovir”.  - 

Em recém-nascidos com doença congênita por CMV sintomática, a solução oral de 

valganciclovir fornece concentrações plasmáticas de ganciclovir comparáveis àquelas 

obtidas com a administração intravenosa de ganciclovir. Os resultados do presente 

estudo não podem ser extrapolados para formulações líquidas improvisadas de 

valganciclovir. 

e) Diante das considerações acima e, permanecendo essa prescrição, não há como 

emitir parecer favorável ao uso desse medicamento para essa criança. 

 

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? 

R: Como evidenciado por literatura já citadas, o valganciclovir, assim como o ganciclovir 

é medicamento de primeira linha para tratamento de citomegalovirose congênita. Na fase 

atual do tratamento dessa criança o valganciclovir oral seria o medicamento de mais forte 

recomendação. Entretanto, conforme já exposto, a literatura e o fabricante contraindicam 

quaisquer manipulações do comprimido, tornando inviável a administração do 

medicamento dessa forma. 

Referências: 

1. Atenção à Saúde do Recém-Nascido. Guia para os Profissionais de Saúde. 

Intervenções comuns, Icterícia e Infecções. Volume 2. 2011.  Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_recem_nascido_%20guia_profissi

onais_saude_v2.pdf ) 
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2.Congenital cytomegalovirus infection: Management and outcome.  (disponível em: 

https://www.uptodate.com/contents/congenital-cytomegalovirus-infection-management-

and 

outcome?search=congenital%20cytomegalovirus%20infection:%20management%20an

d%20outcome&source=search_result&selectedTitle=1~55&usage_type=default&display

_rank=. 

 

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

da patente do medicamento solicitado? Em caso positivo, declarar 

R: Não há conflito de interesse. 

 

https://www.uptodate.com/contents/congenital-cytomegalovirus-infection-management-and
https://www.uptodate.com/contents/congenital-cytomegalovirus-infection-management-and

