
 

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

  

  

Nota técnica n° 20 

Elaborada em 02/10/2019 

 

Medicamento solicitado: Empagliflozina  

 

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: Empagliflozina 

 

ANÁLISE FARMACÊUTICA  

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

 

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

bula?  

Tratamento do diabetes mellitus tipo 2 
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,  

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?  

Metformina, Glibenclamida, Glicazida, Insulinas (NPH, Regular). 
3
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8. O medicamento postulado foi submetido à análise da CONITEC? Em caso 

positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  

( ) Não (X) Sim, Não incorporar ao SUS. O plenário da CONITEC considerou que existe 

incerteza sobre o benefício do desfecho composto, não sendo possível determinar se os 

benefícios de eficácia apontados para o grupo que utilizou o medicamento foram 

resultantes do uso desta terapia ou do tratamento concomitante das doenças 

cardiovasculares de base. 4  

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

do Mercado de Medicamentos (CMED)?  

R$ 177,81 5  

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)  

“Empagliflozina como monoterapia é recomendada como opção para o tratamento de 

diabetes tipo 2 em adultos para os quais a metformina é contraindicada ou não tolerada 

e quando a dieta e o exercício isoladamente não fornecem controle glicêmico adequado, 

apenas se: um dipeptidil peptidase - 4 (DPP- 4) o inibidor seria prescrito de outra forma 

e uma sulfonilureia ou pioglitazona não é apropriada.” 6  

“A empagliflozina em um regime de terapia dupla em combinação com a metformina é 

recomendada como uma opção para o tratamento do diabetes tipo 2, apenas se: uma 

sulfonilureia for contraindicada ou não tolerada, ou se a pessoa estiver em risco 

significativo de hipoglicemia ou suas conseqüências.  

A empagliflozina em um regime de terapia tripla é recomendada como uma opção para 

o tratamento do diabetes tipo 2 em combinação com: metformina e uma sulfonilureia ou 

metformina e uma tiazolidinediona.  
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A empagliflozina em combinação com insulina com ou sem outras drogas antidiabéticas 

é recomendada como uma opção para o tratamento do diabetes tipo 2. ” 
7 

 

Referências:  

1: Registro de medicamentos. Disponível em: 

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351203085201343/?substa 

ncia=25640>  

2: Bula do Jardiance: Disponível em:  

<http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransa 

cao=773422019&pIdAnexo=10994720>  

3. RENAME 2018. Disponível em:  

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

4. Relatório de Recomendação da Conitec sobre a Empagliflozina. Disponível em 

<http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2018/Recomendacao/Relatorio_Empag 

liflozina_DM2eDoencaCardiovascular.pdf >  

5. Preços máximos de medicamentos. Disponível em:  

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

DE_2019-09-02.pdf/7cfd6bd6-3a28-4d2b-83f5-6abbea870270>  

6. Empagliflozina como monoterapia. Disponível em: 

https://www.nice.org.uk/guidance/ta390/chapter/1-Recommendations  

7. Empagliflozina em terapia dupla e tripla. Disponível em: 

https://www.nice.org.uk/guidance/ta336/chapter/4-Consideration-of-the- evidence  

 

 



 

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

  

  

ANÁLISE MÉDICA 

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

documentação médica apresentada?  

Diabetes tipo 2 (CID-10 E11)  

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

apresentada?  

Diabético de longa data, aparentemente assíduo às consultas, usuário das medicações 

disponíveis pelo SUS porém não alcançou as metas terapêuticas com tais drogas e hoje 

apresenta complicações da doença como neuropatia, retinopatia e nefropatia diabéticas.  

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 prejudicado.  

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 julgar pela principal meta do tratamento, que é prevenir o surgimento de complicações, 

o tratamento não foi eficaz.  

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?  

A medicação postulada foi a primeira a demonstrar redução da mortalidade 

cardiovascular (maior causa de morte de pacientes como o deste caso) em pacientes 

diabéticos de alto risco - além da redução da progressão do dano renal em diabetes de 

forma importante.  
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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?  

Sim, a medicação demonstrou ser superior a todas as alternativas oferecidas pelo SUS 

(10.1056/NEJMoa1504720), conforme relatado na questão acima.  

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?  

Conforme citado nas questões acima e demonstrado na referência, sim.  

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?  

No caso ele possivelmente associará as medicações oferecidas pelo SUS à droga 

postulada. Há razões para tal, baseadas em evidências (10.1056/NEJMoa1504720)  

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

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

solicitado)?  

Redução da taxa de mortalidade geral, mortalidade cardiovascular, internação por 

insuficiência cardíaca e proteção renal.  

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

medicamento analisado? O paciente em questão tem alto risco cardiovascular 

estimado, por apresentar a maioria dos fatores de risco e já apresentar diversas 

complicações que tendem a elevar este risco ainda mais. Qualquer redução do risco 

teórico em pacientes assim pode ser considerado uma vitória.  

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?  
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Tratamento até o aparecimento de contraindicações. Geralmente uso contínuo. Não há 

necessidade de reavaliação.  

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?  

Menor taxa de morte cardiovascular (38% menos), hospitalização por insuficiência 

cardíaca (35% menos) e morte por qualquer causa (32% menos) 

10.1056/NEJMoa1504720  

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  

 


