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Nota técnica n° 12 

Elaborada em 12/08/2019 

 

Medicamento solicitado: Mebeverina  

 

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: Mebeverina 200mg 
 
 

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?  

● Tratamento sintomático da dor e de espasmos abdominais, distúrbios intestinais 

e desconforto intestinal relacionados à Síndrome do Intestino Irritável.1 

● Tratamento de espasmos gastrointestinais secundários a afecções orgânicas.1 
 
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 

● Medicamento genérico: Cloridrato de Mebeverina (Abbott) 

● Medicamento similar: Rubenti (Abbott) 

● Medicamento Referência: Duspatalin (Abbott) 

 

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.  
(x) Não     ( ) Sim 
 
7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da 
doença que acomete o paciente? 
Segundo a Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) não há medicamentos 
disponíveis para a patologia, contudo, na Lista Municipal de Medicamento (REMUME) 
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de Londrina é disponibilizado o Brometo de Butilescopolamina (Buscopan) como 
alternativa de medicamento antiespasmódico. 5 
 
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)? 

● Medicamento genérico: Cloridrato de Mebeverina (Abbott) – R$ 153,03 

● Medicamento similar: Rubenti (Abbott) – R$ 235,43 

● Medicamento Referência: Duspatalin (Abbott) – R$ 235,47 

 
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) 
De acordo com uma revisão sistemática publicada pelo World Journal of 
Gastroenterology em 2010: 
“Embora os efeitos da mebeverina na melhora clínica e no alívio da dor abdominal não 
sejam estatisticamente significativos, ela pode ser considerada clinicamente efetiva até 
que mais estudos sejam adicionados a essa metanálise para aumentar o poder das 
conclusões. Comparando as doses, a cápsula de mebeverina (200 mg) é eficaz e bem 
tolerada, sem efeitos adversos significativos e, em termos de conformidade, pode ser 
considerada como uma forma adequada de dosagem”. 6 
 
 
Referências 
1) Bula Disponível em: 
<http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=170
62752016&pIdAnexo=3442892> 
2) RENAME disponível em: 
<http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/dezembro/17/170407M2018final.
pdf> 
 
3) http://conitec.gov.br/ 

 

4) http://portal.anvisa.gov.br/listas-de-precos 
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5) REMUME Londrina disponível em: 
<http://www1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_saude/Lista%20de%
20Medicamentos/_remume_londrina_2019_2_edicao_publicada_novo.pdf> 
 
6) Artigo do World Journal of gastroenterology disponível em: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2816265/?report=classic> 
 

 
 

 
ANÁLISE MÉDICA 

 
1. Qual a doença, e respectivo CID, que acomete o paciente, baseada na 
documentação médica apresentada? 
O quadro clínico apresentado, associado à análise dos exames complementares 

realizado sugere o diagnóstico de Síndrome do Intestino Irritável (CID K58.0), A 
Síndrome do Intestino Irritável (SII), segundo Consenso de ROMA III, é um distúrbio 
gastrointestinal funcional, caracterizado por dor, mudança no hábito intestinal, distensão 

abdominal e constipação e/ou diarreia. Embora a prevalência seja mais observada na 
faixa etária entre 30 e 50 anos, pode se apresentar em outras faixas etárias. O 
paciente em questão apresenta dor recorrente e desconforto abdominal, pelo menos 
três dias por mês, nos últimos três meses, associada a mudança na frequência de 
evacuações e mudança na consistência das fezes, alternando obstipação e diarreia, 
sendo caracterizado então com padrão misto. A história também afasta os sinais de 
alerta que poderiam sugerir a presença de outras patologias orgânicas como câncer 
colorretal ou doença inflamatória intestinal.   
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a.     Diagnostic Criteria for Functional Gastrointestinal Disorders. The Rome Foundation; 2014. Disponível 

em: <http://www.romecriteria.org/edproducts/romeiii.cfm>. 
b.  Saha L. Irritable bowel syndrome: Pathogenesis, diagnosis, treatment, and evidence-based 

medicine. World J Gastroenterol. 2014; 20:6759-73. 

 
2. Qual a descrição da atual situação clínica, segundo a documentação médica 
apresentada? 
A SII se caracteriza por ser uma doença sem etiologia definida que se perpetua ao longo 
da vida, com grande impacto sobre a qualidade de vida. Também não há cura, embora 
as condutas dietéticas e medicamentosas possam controlar os sintomas. O paciente 
mantém o quadro clínico compatível com a doença, com crises de dor abdominal severa 
com necessidade de atendimento em unidades de pronto atendimento ou pronto socorro, 
principalmente na ausência da medicação.  
 
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? 
Sim, e não há PCDT para esta doença.  
 
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.  
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Infelizmente o arsenal terapêutico disponível para o tratamento da SII disponibilizado 
pelo SUS nem sempre atende aos pacientes, pois o único medicamento disponível, 
butilescopolamida (buscopan), apresenta resultados modestos.  

a. McKee DP, Quigley EM. Intestinal motility in irritable bowel syndrome: Is IBS a motility disorder? Part 1. 

Definition of IBS and colonic motility. Dig Dis Sci. 1993;38:1761–2.  

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, a mebeverina é um dos medicamentos indicados para o tratamento da SII 
disponíveis atualmente no Brasil.  

a. Ford,  AC et al. American College of Gastroenterology Monogrph on Management of Irritable Bowel 

Syndrome. The American Journal of Gastroenterology, 2018. Supplement 1. Disponível em Am J 

Gastroenterol https://doi.org/10.1038/s41395-018-0084-x  

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? 
Sim, os estudos confirmam que a meberverina é efetiva em mais de 80% dos casos de 
SII. A tolerância é excelente com poucos efeitos adversos. As diretrizes para o 
tratamento da SII indicam que o tratamento deve ser individualizado, valorizando a 
resposta terapêutica observada em cada paciente. Neste caso a ausência de resposta à 
restrição de alimentos específicos e a outras condutas terapêuticas comportamentais e 
a boa evolução com redução das crises dolorosas apresentada pelo paciente sugere a 
manutenção da medicação.  

a. Darvish-Damavandi, M et al. A systematic review of efficacy and tolerability of 

mebeverine in irritable bowel syndrome. J Gastroenterol 2010 February 7; 16(5): 

547-553 

   
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? 
Sim, idem resposta acima.  
 
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? 
Sim, os efeitos da butilescopolamida são bem modestos quando comparados aos efeitos 
da mebeverine.  
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9. Quais os efeitos esperados com a utilização do medicamento postulado 
(informar o perfil de variáveis de desfecho clínico mais favoráveis ao medicamento 
solicitado)? 
Melhora das crises de dor e melhora na qualidade de vida do paciente.  
 
10. Quais as consequências, para o paciente, em caso de não utilização do 
medicamento analisado? 
Como dito anteriormente a SII é uma doença sem etiologia definida e sem tratamento 
específico para cura, sendo necessária o tratamento de longo prazo. A não utilização do 
medicamento pode manter as crises de dor.  
 
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?  
O tratamento é contínuo e sem previsão de encerramento, a sugestão posológica é o 
uso de mebeverine 200 mg duas vezes ao dia. Não há necessidade de nova avaliação 
para sua continuidade.  

a. Inauen W, Halter F. Clinical efficacy, safety and tolerance of mebeverine slow release (200 mg) vs. 

mebeverine tablets in patients with irritable bowel syndrome. Drug Invest 1994; 8: 234-240   

b. Patel SM, Stason WB, Legedza A, Ock SM, Kaptchuk TJ, Conboy L, Canenguez K, Park JK, Kelly E, 

Jacobson E, Kerr CE, Lembo AJ. The placebo effect in irritable bowel syndrome trials: a meta-analysis. 

Neurogastroenterol Motil 2005; 17: 332-340 

 
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? 
Sem resposta.  
 
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 tenho conflito de interesse neste caso.  
 


