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Nota técnica n° 07 

Elaborada em 27/07/2019 

 

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? ( ) Não (X) Sim  

A paciente tem o diagnóstico de Linfoma não Hodgkin, portanto de 

acordo com a bula1.  
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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)?  

( ) 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.  

Cabe ressaltar que a apresentação do Rituximabe ofertado pelo 

SUS é o Endovenoso e não subcutâneo como descrito na receita, 

ademais, há parecer de negativa de incorporação dessa 

apresentação7.  

 

6. Há Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), no 
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âmbito do SUS, para a doença que acomete o paciente? Em 

caso positivo, especificar qual é.  

( ) Não (X) Sim, Há um DDT (Diretrizes Diagnósticas e 

Terapêuticas) de 2014 sobre a doença que acomete a paciente8.  

 

7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para 

o tratamento da doença que acomete o paciente?  

Segundo a DDT, a escolha do esquema de quimioterapia 

dependerá das características do paciente, contudo, no caso 

específico, o DDT não recomenda o uso de Rituximabe de 

manutenção, já que Monoterapia de manutenção com rituximabe 

após quimioterapia de 1a linha bem-sucedida não é recomendada, 

vez que o medicamento possui índice terapêutico favorável 

quando usado na quimioterapia de primeira linha e é incerto o 

benefício para re-tratamento de doentes que previamente 

falharam à quimioterapia com este medicamento.  

2https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351559801201784/?substan

cia=8052 

3https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351385179201842/?substan

cia=8052  

4http://conitec.gov.br/images/Artigos_Publicacoes/ddt_LinfomaDifusoB_2609201

4.pdf  

https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351559801201784/?substancia=8052
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351559801201784/?substancia=8052
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351385179201842/?substancia=8052
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351385179201842/?substancia=8052
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5http://conitec.gov.br/images/Artigos_Publicacoes/ddt_LinfomaFolicular_1010201

4.pdf  

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

7http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2018/Recomendacao/RELATORIO_Ritu

ximabe_Linfoma_Folicu lar__268.pdf  

8 

http://conitec.gov.br/images/Artigos_Publicacoes/ddt_LinfomaFolicular_1010201

4.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 endovenoso 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 linha9,10 b) b) Para o tratamento da artrite 

reumatóide11.  

 

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$ 6.831,2812  

MABTHERA (ROCHE) 1400 MG SOL INJ SC CT 1 FA VD TRANS X 
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11,7 ML (REST HOSP) R$ 8923,413  

 

10. Outras informações relevantes, a critério do órgão 

consultado  

A forma farmacêutica presente no receituário médico, subcutâneo, 

não está incorporada na RENAME, apenas a forma farmacêutica 

endovenosa.  

A enfermidade da paciente, Linfoma não Hodgkin, possui DDT, 

entretanto a própria diretriz não recomenda a monoterapia de 

manutenção com rituximabe após quimioterapia de 1a linha bem-

sucedida, uma vez que o medicamento possui índice terapêutico 

favorável quando usado na quimioterapia de primeira linha e é 

incerto o benefício para re-tratamento de doentes que previamente 

falharam à quimioterapia com este medicamento.  

 

9http://conitec.gov.br/images/Artigos_Publicacoes/ddt_LinfomaDifusoB_2609201

4.pdf  

10http://conitec.gov.br/images/Artigos_Publicacoes/ddt_LinfomaFolicular_101020

14.pdf  

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

12http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2829072/LISTA+CONFORMIDA

DE_2019-07- 01.pdf/d3cffaba-8cc5-49b2-a3c4-b0230686a975  

13http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2829072/LISTA+CONFORMIDA
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DE_2019-07- 01.pdf/d3cffaba-8cc5-49b2-a3c4-b0230686a975  

 

ANÁLISE MÉDICA  

 

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

baseada na documentação médica apresentada?  

Linfoma Não Hodgkin Folicular, CID 10: C-82.9  

 

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

documentação médica apresentada?  

Conforme resultado do exame PET-CT de abril de 2019 a paciente 

apresentou resposta metabólica e anatômica completa, o que 

significa que não há evidência de neoplasia residual.  

 

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, embora o relatório do médico assistente afirme que já foram 

utilizadas todos os tratamentos disponíveis no SUS, a paciente 

recebeu apenas tratamento com esquema R-CVP: Rituximab + 

Ciclofosfamida + Vincristina + Prednisona.  
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Há outras possibilidades de tratamento disponíveis no sistema 

único de saúde que incluem diferentes combinações das drogas: 

Doxorrubicina, Fludarabina, Mitoxantrona e Clorambucil, além da 

possibilidade de Transplante de Medula Óssea.  

As alternativas de medicamentos mencionados não foram 

utilizadas pois a paciente atingiu resposta metabólica e anatômica 

completa com o primeiro esquema de quimioterapia utilizado.  

 

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.  

Sim. O tratamento foi eficaz, após receber 6 ciclos de 

quimioterapia a paciente atingiu resposta metabólica e anatômica 

completa ou seja, não apresenta sinais de neoplasia residual.  

 

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. Rituximab é indicado para o tratamento de manutenção, após 

a terapia de indução, do Linfoma Não Hodgkin.  
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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?  

O valor do Rituximabe como terapia “de manutenção” tem sido 

pouco claro. Em dois estudos (14,15), não houve impacto sobre a 

mortalidade e qualidade de vida do tratamento com rituximabe. A 

Sobrevida Livre de Progressão (tempo entre a última infusão de 

quimioterapia e o surgimento de uma recidiva da neoplasia) foi 

prolongada com a terapia de manutenção, com base na avaliação 

radiológica sem ocultação.  

 

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?  

Os estudos mencionados no quesito anterior (14, 15) demonstram 

que não há superioridade do uso de Rituximab como terapia de 

manutenção em relação a qualidade de vida e sobrevida. Ao 

contrário, os estudos demonstram pior tolerabilidade e aumento 

dos efeitos colaterais/adversos. Ambos os ensaios confirmaram o 

perfil de efeito adverso do rituximabe, que inclui distúrbios 
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hematológicos, infecções, alterações cardíacas e distúrbios 

digestivos. Esses efeitos adversos foram graves em cerca de 7% 

dos pacientes. Há também uma maior frequência de queixas 

musculoesqueléticas e distúrbios neuropsiquiátricos com o 

tratamento, permanecendo em aberto a segurança de longo prazo.  

Os mesmos estudos demonstraram superioridade do uso de 

Rituximab como terapia de manutenção em relação a Sobrevida 

Livre de Progressão (tempo entre a última infusão de quimioterapia 

e o surgimento de uma recidiva da neoplasia), para os paciente 

que evoluíram com recidiva da doença.  

 

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?  

Existe superioridade do uso de Rituximab como terapia de 

manutenção em relação a Sobrevida Livre de Progressão (tempo 

entre a última infusão de quimioterapia e o surgimento de uma 

recidiva da neoplasia), para os paciente que evoluíram com 

recidiva da doença, sua comprovação é baseada em evidências 

publicadas nas referências 14 e 15.  



 

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

  

  

9. Quais os efeitos esperados com a utilização do 

medicamento postulado (informar o perfil de variáveis de 

desfecho clínico mais favoráveis ao medicamento 

solicitado)?  

Conforme os resultados dos estudos 14 e 15, após o tempo 

mediano de observação de 73 meses:  

   -  Entre os pacientes não submetidos a terapia de 

manutenção, 39% apresentaram recidiva da neoplasia, com 

Sobrevida Livre de Progressão (SLP - tempo entre a última 

infusão de quimioterapia e o surgimento da recidiva) mediana 

de 49 meses.   

   -  Entre os pacientes submetidos a terapia de 

manutenção com Rituximab, 21% apresentaram recidiva da 

neoplasia, com Sobrevida Livre de Progressão (SLP - tempo 

entre a última infusão de quimioterapia e o surgimento da 

recidiva) mediana de "não atingido".   

  

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

utilização do medicamento analisado?  O Linfoma Folicular Não 

Hodgkin de baixo grau é uma neoplasia com alta probabilidade de 

cura, o tempo médio de sobrevida de um paciente após receber 

este diagnóstico varia em torno de 15 a 20 anos. A tempo de 
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sobrevida não é alterado pelo uso de Rituximab como terapia de 

manutenção.  Em caso de não utilização do medicamento 

analisado, o risco de recidiva da neoplasia em 6 anos é de cerca 

de 18% superior. Nesta condição a paciente teria indicação de 

realizar novamente o tratamento com quimioterapia, ainda com 

possibilidade de cura da neoplasia.   

 

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?  Os 

estudos de manutenção recomendam uso de Rituximab durante 2 

anos, com intervalos de 2 a 3 meses, sendo que, não há diferença 

nos resultados se as aplicações forem realizadas a cada 2 ou 3 

meses..   

 

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 mencionado nos quesitos anteriores, as evidências são 

baseadas nos estudos pivotais apresentados nas referências 

bibliográficas 14 e 15, tratam-se de estudo fase 3. Os resultados 
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mencionados são corroborados por estudo de metanálise 

mencionado na referência 16.   

 

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.  

  

14 - Hainsworth JD, Litchy S, Burris HA, 3rd, Scullin DC, Jr., Corso SW, Yardley 

DA, et al. Rituximab as first- line and maintenance therapy for patients with indolent 

non-hodgkin’s lymphoma. J Clin Oncol. 2002 Oct 15;20(20):4261-7.  

15 - Hochster H, Weller E, Gascoyne RD, Habermann TM, Gordon LI, Ryan T, et 

al. Maintenance rituximab after cyclophosphamide, vincristine, and prednisone 

prolongs progression-free survival in advanced indolent lymphoma: results of the 

randomized phase III ECOG1496 Study. J Clin Oncol. 2009 Apr 1;27(10):1607-14.  

16 - Vidal L, Gafter-Gvili A, Salles G, Dreyling MH, Ghielmini M, Hsu Schmitz SF, 

et al. Rituximab maintenance for the treatment of patients with follicular lymphoma: 

an updated systematic review and meta-analysis of randomized trials. J Natl 

Cancer Inst. 2011 Dec 7;103(23):1799-806.  

 


