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Medicamento solicitado: Rituximabe 

 

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: Rituximabe  

 

ANÁLISE FARMACÊUTICA  

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

O Rituximabe possui registro na ANVISA1  

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

O Rituximabe é indicado1:  

a) Linfoma não Hodgkin  

b) Artrite reumatóide  

c) Leucemia linfoide crônica  

d) Granulomatose com poliangiite (Granulomatose de Wegener) e poliangiite 
microscópica (PAM)  

3. Ainda em caso de haver registro na ANVISA, a prescrição está de acordo com 
as indicações da bula? (X) Não ( ) Sim  

A paciente é portadora de Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI) (CID 10 D69.3) que 
não está prevista na bula do Rituximabe1.  

1https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/250000202119750/?substancia=8052  

4. Existe medicamento genérico ou similar para o tratamento da enfermidade? Em 
caso positivo, qual(is)? ( ) Não (X) Sim,  

A ANVISA aprovou no dia no dia 01/04/2019 o Riximyo2 e 10/06/2019 o medicamento 

biossimilar Vivaxxia3.  

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)?  
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( ) Não (X) Sim, O Rituximabe está presente na RENAME para o tratamento das 
seguintes enfermidades:  

a) O tratamento de linfoma não hodgkin de células b, folicular, cd20 positivo, em 1a e 2a 

linha4,5  

b) Para o tratamento da artrite reumatoide6.  

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.  

( ) Não (X) Sim, Há um PCDT de 2013 sobre a doença que acomete a paciente7.  

7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da 
doença que acomete o paciente?  

- Prednisona: comprimidos de 5 e 20 mg.  

- Dexametasona: ampolas de 4 mg/ml e comprimidos de 4 mg.  

- Metilprednisolona: ampolas de 500 mg.  

- Imunoglobulina humana intravenosa: ampolas com 0,5; 1,0; 2,5, 3; 5 e 6 g.  

- Ciclofosfamida: drágeas de 50 mg.  

- Azatioprina: comprimidos de 50 mg.  

- Danazol: cápsulas de 100 e 200 mg. - Vincristina: frasco-ampola de 1 mg/ml.  

2 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351559801201784/?substancia=805

2 3 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351385179201842/?substancia=805

2 4 

http://conitec.gov.br/images/Artigos_Publicacoes/ddt_LinfomaDifusoB_26092014.pdf 
5 http://conitec.gov.br/images/Artigos_Publicacoes/ddt_LinfomaFolicular_10102014.pdf  

6 http://conitec.gov.br/images/Protocolos/PCDT_AR_2017_republicacao.pdf  

7 http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/junho/13/Retifica----o-Portaria-
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1316-de- 2013.pdf  

8. O medicamento postulado foi submetido à análise da CONITEC? Em caso 
positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  

( ) Não (X) Sim, O Rituximabe foi submetido a CONITEC e teve parecer positivo de 
incorporação para: a) O tratamento de linfoma não hodgkin de células b, folicular, cd20 

positivo, em 1a e 2a linha8,9 b) Para o tratamento da artrite reumatóide10.  

9. Qual o preço máximo do medicamento estabelecido pela Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamentos (CMED)?  

MABTHERA (ROCHE) 10 MG/ML SOL DIL INFUS IV CT 1 FR VD TRANS X 50 ML R$ 

6.831,2811 10. Outras informações relevantes, a critério do órgão consultado Risco 
para a gravidez:  

O Danazol é categoria X de risco na gravidez, ou seja, os riscos do uso do medicamento 

são maiores do que os benefícios e há alternativas mais seguras disponíveis12,13.  

A Vincristina é categoria D de risco na gravidez, ou seja, o fármaco demonstrou 
evidências positivas de risco fetal humano, no entanto, os benefícios potenciais para a 

mulher podem, eventualmente, justificar o risco14,15.  

O Rituximabe é categoria C de risco na gravidez, ou seja, não foram realizados estudos 
em animais e nem em mulheres grávidas; ou então, os estudos em animais revelaram 

risco, mas não existem estudos disponíveis realizados em mulheres grávidas16,17,18.  

8http://conitec.gov.br/images/Artigos_Publicacoes/ddt_LinfomaDifusoB_26092014.pdf  

9http://conitec.gov.br/images/Artigos_Publicacoes/ddt_LinfomaFolicular_10102014.pdf  

10http://conitec.gov.br/images/Protocolos/PCDT_AR_2017_republicacao.pdf  

11http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2829072/LISTA+CONFORMIDADE_20
19-07- 01.pdf/d3cffaba-8cc5-49b2-a3c4-b0230686a975  

12 https://reference.medscape.com/drug/danazol-342756#6  

13 https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682599.html  
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14 https://reference.medscape.com/drug/oncovin-vincasar-pfs-vincristine-342097#6  

15 http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/350888/116.pdf/b9adb5e9-362b-4e65-
832e- 1338bfe12e92?version=1.0  

16 http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/350888/116.pdf/b9adb5e9-362b-4e65-
832e- 1338bfe12e92?version=1.0  

17https://reference.medscape.com/drug/rituxan-truxima-rituximab-342243#6  

18https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/250000202119750/?substancia=805
2  

 

ANÁLISE MÉDICA  

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

Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI), CID 10: D69.3  

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

Conforme relatório enviado pelo médico assistente, a paciente tem diagnóstico de 
Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI) desde os 3 anos de idade, iniciou 
acompanhamento no ambulatório do referido hospital (identificação do hospital omitida 
pela coordenador do projeto) no ano de 2001. Realizou tratamento com medicamentos 
disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS): corticosteróides, Imunoglobulina, 
Metotrexato, Cloroquina, Ciclofosfamida, Hidroxicloroquina e Azatioprina, sem sucesso 
em aumentar a contagem de plaquetas acima de 50.000/mm3.  

Atualmente a paciente tem 31 anos de idade e manifesta desejo de gestação, motivo 
pelo qual solicita tratamento com o medicamento Rituximab, não disponível no protocolo 
do SUS para o tratamento de PTI.  

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?  

Não. A paciente não foi submetida a cirurgia de esplenectomia, condição fundamental 
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para caracterizar a doença como refratária ao tratamento, conforme definido por um 
comitê internacional de especialistas (19):  

• presença de plaquetopenia persistente e grave (abaixo de 50.000/mm3 );  

• necessidade de tratamentos medicamentosos frequentes para manter as contagens 
plaquetárias; e  

• falha à esplenectomia.  

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.  

Há possibilidade de tratamento com cirurgia de Esplenectomia, disponível no SUS e 
condição fundamental antes de caracterizar a doença como refratária ao tratamento.  

Os medicamentos disponíveis utilizados, mencionados nos quesitos anteriores, não 
tiveram sucesso em atingir nível de plaquetas sustentado acima de 50.000/mm3. As 
opções restantes, Danazol e Vincristina são contraindicadas durante a gestação, embora 
não exista evidências de que estes medicamentos impeçam ou dificultem a ocorrência 
da gravidez.  

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?  

Não há indicação na bula de Rituximab para o tratamento de Púrpura Trombocitopênica 
idiopática, porém há evidência científica que comprova a eficácia do medicamento no 
tratamento da Púrpura Trombocitopênica Refratária (20).  

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. Não há evidências de benefício do uso de Rituximab para o tratamento de Púrpura 
Trombocitopênica idiopática em pacientes que não foram submetidos a cirurgia de 
esplenectomia, condição fundamental para caracterizar a doença como refratária ao 
tratamento.  

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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Não. Não há comprovações de que o do uso de Rituximab para o tratamento de Púrpura 
Trombocitopênica idiopática é superior a cirurgia de esplenectomia. Estudos clínicos 
demonstram benefício de Rituximab no tratamento de PTI refratária a cirurgia de 
esplenectomia (20).  

8. Há razões médicas específicas 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?  

Não. Não há razões para indicação do medicamento Rituximab para o tratamento de 
Púrpura Trombocitopênica Idiopática não refratária. Não há contraindicação para a 
cirurgia de esplenectomia simplesmente pelo desejo de gestação. A cirurgia de 
esplenectomia não impede ou dificulta a gestação.  

São critérios de refratariedade ao tratamento de Púrpura Trombocitopênica Idiopática, 
conforme definido por um comitê internacional de especialistas (19):  

• presença de plaquetopenia persistente e grave (abaixo de 50.000/mm3 );  

• necessidade de tratamentos medicamentosos frequentes para manter as contagens 
plaquetárias; e  

• falha à esplenectomia.  

9. Quais os efeitos esperados com a utilização do medicamento postulado 
(informar o perfil de variáveis de desfecho clínico mais favoráveis ao medicamento 
solicitado)?  

Na hipótese de tratar-se de PTI refratária, o uso de Rituximab obteve resultado positivo 
na contagem de plaquetas acima de 50.000/mm3 em 56% dos paciente (20).  

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

A baixa contagem de plaquetas no sangue periférico está associada a risco de 
hemorragias. O risco é especialmente elevado, levando a risco de óbito, se a contagem 
de plaquetas for inferior a 20.000/mm3.  

Caso a paciente não receba Rituximab, deverá ser tratada com outra opção para reduzir 
os riscos mencionados, como cirurgia de Esplenectomia, a qual não está contraindicada 
simplesmente pelo desejo de gestação e não impede ou dificulta a ocorrência de 
gravidez; ou uso dos medicamentos Danazol ou Vincristina, contraindicados durante a 
gravidez pelo seu potencial teratogênico, porém, não há evidências que estes impeçam 
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ou dificultem a ocorrência de gravidez.  

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?  

Quando utilizado no tratamento de PTI, há dois esquemas de doses de Rituximab:  

   -  375mg/m2 a cada 7 dias por 4 doses.   

   -  1.000mg a cada 14 dias por 2 doses.   

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?   

Não há evidências de benefício do uso de Rituximab para o tratamento de Púrpura 
Trombocitopênica Idiopática não refratária (critérios mencionados em outros quesitos). 

 Para o caso de PTI refratária, os seguintes estudos mencionados nas referências 

bibliográficas (20; 21; 22) demonstraram eficácia em aumento da contagem de 
plaquetas, sem haver comparação com outro tratamento.  

13. Há algum conflito de interesse entre o autor desta nota técnica e o detentor da 
patente do medicamento solicitado? Em caso positivo, declarar  

Não. Declaro que não possui nenhum conflito de interesses com o fabricante Produtos 
Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. ou qualquer outro produtor de Rituximab na forma 
biossimilar.  

19 -Rodeghiero F, Stasi R, Gernsheimer T, Michel M, Provan D, Arnold DM, et al. 
Standardization of terminology, defi nitions and outcome criteria in immune 
thrombocytopenic purpura of adults and children: report from an international working 
group. Blood. 2009;113(11):2386-93  

20 -Ann Hematol. 2007 Dec; 86(12): 871–877. 21 -Blood 2014 124:3228-3236; 22 -Am 

J Hematol. 2009 Oct; 84(10): 661–665.  

 

Conforme despacho do EVENTO 41, realizo laudo complementar com resposta a 
mais 3 quesitos:  

a) O uso dos medicamentos Danazol e Vincristina inviabilizariam a gestação 
pretendida pela Autora?  
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O Danazol é categoria X de risco na gravidez, ou seja, os riscos do uso do medicamento 
são maiores do que os benefícios e há alternativas mais seguras disponíveis.  

A Vincristina é categoria D de risco na gravidez, ou seja, o fármaco demonstrou 
evidências positivas de risco fetal humano, no entanto, os benefícios potenciais para a 
mulher podem, eventualmente, justificar o risco.  

Portanto, se houver gestação, Danazol e Vincristina são medicamentos não 
recomendados.  

b) A enfermidade que a Autora possui, por si só, impede/dificulta a ocorrência de 
gravidez?  

A enfermidade Púrpura Trombocitopênica Imune por si só não impede ou dificulta a 
ocorrência de gravidez desde que a contagem de plaquetas no sangue periférico estiver 
controlada. A baixa contagem de plaquetas no sangue periférico está associada a risco 
de hemorragias. O risco é especialmente elevado, levando a risco de óbito, se a 
contagem de plaquetas for inferior a 20.000/mm3.  

Caso a paciente não receba tratamento medicamentoso para elevar a contagem de 
plaquetas, esta deverá ser tratada com outra opção para reduzir os riscos mencionados, 
como cirurgia de Esplenectomia, a qual não está contraindicada simplesmente pelo 
desejo de gestação e não impede ou dificulta a ocorrência de gravidez.  

c) Considerando a enfermidade da Autora, a utilização do Rituximabe 500mg 
auxiliaria em caso de gravidez?  

Não. O Rituximabe é categoria C de risco na gravidez, ou seja, não foram realizados 
estudos em animais e nem em mulheres grávidas; ou então, os estudos em animais 
revelaram risco, mas não existem estudos disponíveis realizados em mulheres grávidas.  

Conforme informação contida na bula: "Sabe-se que as imunoglobulinas IgG cruzam a 
barreira placentária. Os níveis de células B em recém-nascidos humanos após a 
exposição materna a MabThera® não foram estudados em estudos clínicos. Não há 
dados adequados e bem controlados provenientes de estudos em mulheres grávidas. 
No entanto, foram relatadas depleção temporária de células B e linfocitopenia em alguns 
recém-nascidos filhos de mães expostas a MabThera® durante a gravidez. Foram 
observados efeitos semelhantes em estudos com animais. Por esses motivos, 
MabThera® não deverá ser administrado a mulheres grávidas, a menos que o possível 
benefício supere os potenciais riscos. MabThera® (Rituximab) não deverá ser 
administrado a mulheres grávidas, a menos que o possível benefício supere os 
potenciais riscos."  

 



 

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

  

  
CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS DO NAT-JUS:  

No evento 38, a defesa (dados da defesa omitidos pelo coordenador do projeto) alega 
que "a Portaria Conjunta no 9, de 31 de julho de 2019 alterou os critérios para a definição 
da doença como refratária, classificando o caso sub judice como Púrpura 
Trombocitopênica Idiopática REFRATÁRIA, vez que a cirurgia de Esplenectomia passou 
a ser definida como contraindicada, conforme a seguir exposto", baseado na seguinte 
citação da referida portaria: "Contagens plaquetárias acima de 50.000/mm3 devem ser 
atingidas para realização da cirurgia, podendo ser utilizados imunoglobulina humana ou 
corticosteroides em doses elevadas para elevação das contagens".  

Ocorre que esta afirmação é uma interpretação equivocada do profissional da defesa 
(dados da defesa omitidos pelo coordenador do projeto) que não é um profissional da 
área da saúde. Sua afirmação não é corroborada por laudo médico.  

O trecho citado acima refere que a contagem plaquetária acima de 50.000/mm3 deve ser 
atingida para a realização da cirurgia. Caso esta meta não for atingida com o uso de 
corticorteróides e/ou imunoglobulina humana, há possibilidade de uso de transfusão de 
concentrados de plaquetas durante o ato operatório, procedimento amplamente 
utilizado em qualquer situação de indicação cirúrgica em pacientes com baixas 
contagens de plaquetas, independente do motivo.  

O procedimento de Esplenectomia para o caso sob judice não está contraindicado 
simplesmente pela presença de contagem de plaquetas <50.000/mm3 no sangue 
periférico. Ao contrário, a baixa contagem de plaquetas em pacientes que não obtiveram 
melhora com uso de medicamentos é motivo de indicação para Esplenectomia, conforme 
trechos da Portaria Conjunta no 9, de 31 de julho de 2019:  

"Nos pacientes que apresentaram falha aos corticosteroides e à imunoglobulina humana, 
a esplenectomia é a opção terapêutica de escolha, sendo o método mais previsível para 
alcançar uma remissão durável"  

"O procedimento é indicado para pacientes com sangramentos graves e opção 
terapêutica para a PTI crônica primária com necessidade de uso duradouro de 
corticosteroides."  

CONCLUSÃO:  

 1)  Não há laudo médico que comprove a contraindicação para a Cirurgia de 

Esplenectomia.   

 2)  O caso sob judice não pode ser considerado como diagnóstico de Púrpura 

Trombocitopênica Idiopática REFRATÁRIA.  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 3)  Não há evidências científicas de benefício do uso de Rituximab para o tratamento 

de Púrpura Trombocitopênica Idiopática em pacientes que não foram submetidos 
ao procedimento de Esplenectomia ou apresentem contraindicações médicas 

para este procedimento (doença classificada como não refratária).   

 4)  Não há evidências da segurança do uso de Rituximab em gestantes. De acordo 
com informações presentes na bula do medicamento: "foram relatadas depleção 
temporária de células B e linfocitopenia em alguns recém-nascidos filhos de mães 
expostas a MabThera® durante a gravidez", "Por esses motivos, MabThera® não 
deverá ser administrado a mulheres grávidas, a menos que o possível benefício 
supere os potenciais riscos. MabThera® (Rituximab) não deverá ser 
administrado a mulheres grávidas, a menos que o possível benefício supere os 
potenciais riscos".  

 


