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Nota técnica n° 18 

Elaborada em 07/10/2019 

 

Medicamento solicitado: Canabidiol e Aripiprazol  

 

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: Purodiol (canabidiol) e Aristab (aripiprazol) 

 

ANÁLISE FARMACOLÓGICA 

 

1. O medicamento está registrado na ANVISA? 

Aristab: ( ) Não     (X) Sim1 

Purodiol: (X) Não  (  ) Sim 

 

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

bula? 

Aristab:  

• É indicado para o tratamento de esquizofrenia.  

• Transtorno Bipolar: Monoterapia Aristab é indicado para o tratamento agudo e de 

manutenção de episódios de mania e mistos associados ao transtorno bipolar do tipo I 

em adultos.  

• Terapia Adjuntiva Aristab é indicado como terapia adjuntiva ao lítio ou valproato 

para o tratamento agudo de episódios de mania ou mistos associados ao transtorno 

bipolar do tipo I, com ou sem traços psicóticos. 

 

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

as indicações da bula?    

Aristab:  (X) Não     ( ) Sim 

 

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

caso positivo, qual(is)? 

Purodiol: (X) Não8 (  ) Sim 
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Por se tratar de um medicamento específico8 não há intercambialidade reconhecida entre 

eles.  

Aristab:  ( ) Não     (X) Sim 

• KAVIUM (ZYDUS) 15mg c/30cp  

• SENSAZ (CRISTÁLIA) 15mg c/30cp  

• ARIPIPRAZOL (SANDOZ) 15mg c/30cp 

• ARIPIPRAZOL (ZYDUS) 15mg c/30cp 

• CONFILIFY (SANDOZ) 15mg c/30cp 

• TOARIP (TORRENT) 15mg c/30cp 

• ABILIFY (BRISTOL-MEYERS) – Referência -15mg c/30cp 

• ARIPIPRAZOL (UNICHEM) 15mg c/30cp 

• ARIPIPRAZOL (BRAINFARMA) 15mg c/30cp 

• AIPRI (COSMED) 15mg c/30cp 

• ARIPIPRAZOL (Merck) 15mg c/30cp 

• ARIPIPRAZOL (Aché) 15mg c/30cp 

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)?  

Aristab: (X) Não     ( ) Sim 

Purodiol: (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.  

( ) Não     (x) Sim 

O protocolo existente no SUS é relacionado à agressividade de pessoas com espectro 

autista.  

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno 

do Espectro do Autismo - PORTARIA Nº 324, de 31 de março de 2016. 5 
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7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da 

doença que acomete o paciente? 

• Risperidona 5   

É o único medicamento orientado por PCDTs. 

 

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

positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  

(X) Não     ( ) Sim 

O medicamento Aristab foi submetido à análise da CONITEC apenas para o tratamento 

da esquizofrenia. 7 

 

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

do Mercado de Medicamentos (CMED)? 

Aristab 15mg c/ 30cp – R$883,73 3 

• KAVIUM (ZYDUS) 15mg c/30cp - R$ 574,42 

• SENSAZ (CRISTÁLIA) 15mg c/30cp – R$ 223,16 

• ARIPIPRAZOL (SANDOZ) 15mg c/30cp – R$ 213,88 

• ARIPIPRAZOL (ZYDUS) 15mg c/30cp – R$ 574,41 

• CONFILIFY (SANDOZ) 15mg c/30cp – R$ 883,71 

• TOARIP (TORRENT) 15mg c/30cp – R$ 849,29 

• ABILIFY (BRISTOL-MEYERS) – Referência -15mg c/30cp – R$ 883,69 

• ARIPIPRAZOL (UNICHEM) 15mg c/30cp – R$ 508,78 

• ARIPIPRAZOL (BRAINFARMA) 15mg c/30cp – R$ 574,44 

• AIPRI (COSMED) 15mg c/30cp – R$ 828,99 

• ARIPIPRAZOL (Merck) 15mg c/30cp 

• ARIPIPRAZOL (Aché) 15mg c/30cp 
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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).  

Purodiol: O termo “medicamento específico” aplica-se a produtos farmacêuticos, 

tecnicamente obtidos ou elaborados, com finalidade profilática, curativa ou paliativa não 

enquadrados nas categorias de medicamento novo, genérico, similar, biológico, 

fitoterápico ou notificado e cuja(s) substância(s) ativa(s), independente da natureza ou 

origem, não é passível de ensaio de bioequivalência, frente a um produto comparador.  

A resolução RDC 24/2011 define os produtos que se enquadram na categoria de 

medicamentos específicos e dentre eles estão os fitofármacos. Os fitofármacos são 

substâncias purificadas e isoladas a partir de matéria-prima vegetal com estrutura 

química definida e atividade farmacológica. São empregados como ativos em 

medicamentos com propriedade profilática, paliativa ou curativa. Não são considerados 

fitofármacos compostos isolados que sofram qualquer etapa de semisíntese ou 

modificação de sua estrutura químicas. 8 

Até o momento, O PURODIOL® NÃO DISPÕE DE REGISTRO NA AGÊNCIA 

NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), havendo, portanto, vedação legal à 

sua aquisição por órgãos públicos. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na data de 22/05/2019, por 

maioria de votos, a seguinte tese para efeito de aplicação da repercussão geral: 

1) O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 

2) A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de 

medicamento por decisão judicial. 

3) É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro 

sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao 

previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: 

I – a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de 
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medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras; 

II – a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no 

exterior;  

III – a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 

4) As ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa 

deverão ser necessariamente propostas em face da União.10 

Aripiprazol: Ainda, é importante ressaltar que, segundo registro na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), O MEDICAMENTO ARISTAB® (ARIPIPRAZOL) NÃO 

POSSUI INDICAÇÃO APROVADA PARA USO PEDIÁTRICO.2 Não foi encontrado 

estudo do uso do Aripiprazol em crianças com Transtorno do Espectro Autista no NICE. 

 

Referências:  

1: Registro de medicamentos. Disponível em: 

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351707559201065/?nomeProduto=aristab> 

2: Bula do Aristab: Disponível em: 

<http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=241494820

16&pIdAnexo=3970227 > 

3. Preços máximos de medicamentos. Disponível em: 

<http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2829072/LISTA+CONFORMIDADE_2019-09-

02.pdf/7cfd6bd6-3a28-4d2b-83f5-6abbea870270> 

4. Consulta medicamentos genéricos. Disponível em: 

<http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/352400/1.2+Gen%C3%A9ricos+registrados+-

+por+refer%C3%AAncia+27-08-2019/e1b3712f-5282-4e8c-b96d-2da759708735> 

5. Protocolo de tratamento para espectro autista. Disponível em: 

<http://conitec.gov.br/images/Protocolos/PCDT_ComportamentoAgressivo_Autismo.doc.pdf> 

6. RENAME 2018. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/medicamentos_rename.pdf> 

7. Ficha técnica Aripiprazol esquizofrenia. disponível em: 

<http://conitec.gov.br/images/FichasTecnicas/Aripiprazol_Esquizofrenia_11mai2016.pdf> 
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8. Informações da ANVISA sobre os canabinoides. Disponível em: 

<http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/agencia-aprova-

primeiro-remedio-a-base-de-cannabis-sativa/219201> 

9. Produtos a base de canabinoides com importação facilitada. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2015/rdc0017_06_05_2015.pdfError! 

Hyperlink reference not valid. 

10. Decisão do STF. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411857&caixaBus

ca=N > 
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ANÁLISE MÉDICA 

 

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

documentação médica apresentada?  

Transtorno do Espectro Autista (TEA) (CID 10: F 84.0)  

 

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

apresentada?  

Segundo o médico que lhe assiste, o autor, criança atualmente com 5 anos de idade, já 

foi submetido a diversos tratamentos farmacológicos, sem sucesso, tais como a 

Risperidona, Ritalina e o Tofranil, e ainda com graves efeitos colaterais posteriores. 

Com o passar dos anos, mesmo diante do acompanhamento por profissionais da área 

e guiado pelas terapias de habilitação, o autor encontra-se com comportamentos 

desadaptativos, sendo esses, impulsividade, desatenção, inquietação e atos 

agressivos.  

 

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 já foi submetido aos medicamentos disponíveis no SUS e no mercado para 

controle do comportamento desadaptativo.  

O tratamento de pessoas com TEA possui como um de seus objetivos fundamentais o 

de habilitá-las para participar de modo ativo e independente nas atividades que lhe são 

apresentadas. Para tanto, o tratamento se concentra em intervenções comportamentais 

e educacionais direcionadas aos sintomas nucleares do transtorno, como, por exemplo, 

as deficiências de comunicação e interação social, padrões repetitivos de 

comportamento, interesses e atividades referenciais. Já as intervenções 

medicamentosas podem ser utilizadas no controle de sintomas não nucleares, como o 
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comportamento agressivo, sem, contudo, apresentar benefícios justificáveis para uso 

no tratamento das deficiências nucleares.  

O agente incorporado no Sistema Único de Saúde (SUS) com indicação de uso nos 

TEA em bula aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é a 

Risperidona.  

 

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.  

A risperidona é considerada psicofármaco de primeira linha (medicamento padrão- 

ouro), um dos antipsicóticos de segunda geração ou atípicos. Entretanto, este 

tratamento está sendo considerado inefetivo, visto que, em relação ao seu 

comportamento, tem demonstrado agressividade, irritabilidade, dificuldades de 

relacionamento, em atividades que exige motricidade fina e para se concentrar.  

 

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?  

Há vários antipsicóticos disponíveis no mercado, todavia, somente a risperidona e o 

aripripazol, são os únicos com indicação da Food and Drug Administration (FDA) dos 

Estados Unidos para os sintomas relacionados ao TEA.  

 

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 aripiprazol e a risperidona são os únicos medicamentos aprovados pelo FDA para o 

tratamento da irritabilidade no TEA, no entanto, existem poucos dados comparativos 

entre esses agentes. A escolha entre estes dois medicamentos (dopamina D 2 do 

receptor agonista parcial contra antagonista) deve estar na base de equilíbrio clínico 
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considerando a preferência do paciente e o perfil clínico. Recentemente, o uso de 

marijuana e canabidiol (CBD) em crianças com TSA tem recebido atenção crescente 

na mídia com artigos sensacionalistas intitulado “Marijuana maybe a miracle treatment 

for children with autism”. Todavia há ainda ausência de dados empíricos e pesquisas 

clínicas permanecem quase inexistentes. A pesquisa revelou apenas um estudo clínico 

em Israel que avaliou a tolerabilidade e eficácia de um produto combinado de CBD e 

tetrahidrocanabinol (THC) no tratamento de TEA.  

 

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

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

vida, sobrevida, melhor tolerabilidade, menor efeitos colaterais/adversos?  

O aripiprazol, um agente mais novo que a risperidona, também apresenta evidências 

de eficácia e indicação no TEA, aprovada em bula por outras agências sanitárias. 

Entretanto, evidências comparativas, como o ensaio clínico randomizado com 59 

pacientes com TEA, em que foi utilizado risperidona e aripiprazol no tratamento de 

problemas de comportamento (como agressão e autoagressão) não demonstrou 

diferenças significativas, tanto de efetividade, quanto de segurança.  

Em um outro estudo, Ghanizadeh et al. (2014) comparou a risperidona ao aripiprazol, e 

não demonstrou superioridade entre esses dois fármacos por meio das escalas ABC e 

CGI-I, nem na incidência de efeitos adversos. 

Em suma, não foram encontradas evidências na literatura científica de superioridade do 

Aripiprazol em relação a risperidona para tratamento de TEA. 

Além disso, aripiprazol pode provocar efeitos colaterais importantes, como aumento de 

peso, síndrome metabólica, hiperprolactinemia, síndrome extrapiramidal, diminuição do 

limiar convulsígeno e, muito raramente, a síndrome neuroléptica malígna.  

 

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 
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evidências?  

Estes medicamentos constituem opções de tratamento, ainda em fase experimental, 

sem uma comprovação baseada em evidência científica. No tocante ao canabidiol, de 

acordo com nota de esclarecimento da Sociedade Brasileira de Pediatria e Associação 

Brasileira de Psiquiatria, até o presente momento, não há evidência científica robusta 

que traga segurança e eficácia quanto aos sintomas autísticos, bem como não há 

estudos controlados, randomizados, com número seguro de pacientes o suficiente para 

indicar tratamento para o autismo com o canabidiol. Existem estudos em andamento. 

Espera-se que, em um futuro próximo, os resultados encontrem-se disponíveis para 

uma melhor definição dos benefícios e riscos da utilização de CBD em transtornos 

psiquiátricos na infância e adolescência.  

 

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 há, até o presente momento, nenhum medicamento específico para o tratamento 

do TEA, apenas para controlar sintomas que ofereçam algum prejuízo. Assim espera-

se que diminua o sofrimento dos pacientes com TEA e o estresse dos cuidadores.  

 

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

medicamento analisado?  

Não encontramos na literatura pesquisada, dados que forneçam estas informações.  

 

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 médico assistente solicita: Purodiol (200, 30 ml, 6000 mg CBD – Cannabidiol), sendo 

necessário 3 frascos ao ano. Purodiol constitui-se em um medicamento de uso mais 
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recente e com pouco ensaios clínicos. O artigo original traz apenas um estudo em que 

53 crianças foram medicadas com CBD por um período médio de 66 dias.  

Aristab 15 mg, sendo necessário 12 caixas ao ano, por tempo indeterminado. 

Apresentamos um quadro com indicativo de dose do aripripazol, sugerido pela 

fabricante, para criança da idade sugerida no caso.  

 

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?  

Resposta nas questões anteriores.  

 

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 há conflito de interesses.  
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