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Nota técnica n° 21 

Elaborada em 26/09/2019 

 

Medicamento solicitado: Nintedanibe  

 

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.



 

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

  

  

Medicamento solicitado: Ofev® 150mg (Nintedanibe) 

 

ANÁLISE FARMACÊUTICA  

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

Registrado na ANVISA com o nome comercial Ofev®. Princípio ativo: esilato de 

nintedanibe (antineoplásico). Data do registro: 26/10/2015 Data de vencimento: 

10/20201.  

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

bula?  

• Tratamento e retardo da progressão da fibrose pulmonar idiopática.   

• Também é indicado em combinação com o docetaxel para o tratamento de 

pacientes com câncer de pulmão não pequenas células (CPNPC) localmente 

avançado, metastático (que tenha se espalhado para outros órgãos do corpo) ou 

recorrente, com histologia de adenocarcinoma (tumor maligno que se origina em 

tecido glandular), após primeira linha de  quimioterapia à base de platina2.   

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

indicações da bula? ( ) Não (x) Sim   

O paciente apresenta diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática (FPI) e atende os 

critérios de indicação para uso do medicamento, de acordo com a bula.  Prescrito: 150 

mg duas vezes ao dia, administrada em intervalos de 12 horas2.   

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)?  
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(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?  

Atualmente, os tratamentos disponíveis no SUS são antitussígenos, morfina, 

corticoterapia e oxigenoterapia visando o manejo e controle dos sintomas da doença, 

além da possibilidade de realização do transplante de pulmão3.  

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

positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  

( ) Não (x) Sim  

Segundo relatório no419. Dezembro de 2018:  

Foi considerado que, apesar da evidência atual mostrar benefício em termos de retardo 

na progressão da doença, ou seja, no declínio da função pulmonar medida em termos 

da capacidade vital forçada (CVF), a evidência quanto à prevenção de desfechos críticos 

tais como mortalidade e exacerbações agudas é de baixa qualidade e estão associadas 

a um perfil de segurança com um grau importante de incidência de reações adversas e 

descontinuações, o que torna o balanço entre o riscos e benefícios para o paciente, 

desfavorável à incorporação do medicamento. Foi assinado o Registros de Deliberação 

no 408/20184.  

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

do Mercado de Medicamentos (CMED)?  

-DOSSIÊ BOEHRINGER INGELHEIM, 2017  

Nintedanibe 150mg sendo 2 cápsulas ao dia.  
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Custo cápsula: R$ 147,35 Custo diário: R$ 275,805  

Total ao mês: R$ 16.548,00  

Ofev (BOEHRINGER INGELHEIM) 150 mg cap mole CT BL AL AL x 60, custo R$ 

16.493,21. Atualizada em 02/09/20196.  

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)  

O NICE (national institute for health and clinical excellence), órgão responsável pela 

introdução de tecnologias no Sistema de Saúde Britânico recomenda o uso de 

Nintedanibe, desde que seja respeitado os seguintes critérios7:  

• A pessoa tenha a Capacidade Vital Forçada (CVF) preditiva entre 50 e 80%   

• Tratamento é suspenso em caso de declínio absoluto de 10% ou mais na CVF preditiva 

em qualquer período de 12 meses.   

Referências 

 1https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351456304201563/ 
2https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351456304201563/?subs 

tancia=25459 
3http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2018/Sociedade/ReSoc10 

2_NINTEDANIBE_fibrose_pulmonar.pdf 
4http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2018/Relatorio_Nintedanibe_FPI.pdf 
5http://conitec.gov.br/images/Consultas/2018/RELATORIO_NINTENDANIBE 

_33_CP.pdf 
6http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2829072/LISTA+CONFORMI 

DADE_2019-09-02.pdf/7cfd6bd6-3a28-4d2b-83f5-6abbea870270  7 

https://www.nice.org.uk/guidance/ta379/chapter/1-Recommendations  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ANÁLISE MÉDICA 

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

documentação médica apresentada?  

O paciente tem o diagnóstico clínico de fibrose pulmonar idiopática. O padrão 

tomográfico não é definitivo de PIU mas sim. Não há registro de descrição 

multidisciplinar, exclusão de causas ocupacionais ou investigação de pneumonite de 

hipersensibilidade crônica. A tomografia de tórax tem padrão suspeito de PIU e não 

definitivo o que podem em algum grau modificar o diagnóstico.  

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

apresentada?  

O paciente encontra-se com doença estabilizada do ponto de vista espirométrico e 

clínico, mantendo a sua capacidade vital forçada entre 50 a 80% do predito, de acordo 

com a documentação juntada aos autos e declarações da médica assistente.  

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 há tratamento específico disponibilizado pelo SUS para a doença Fibrose Pulmonar 

Idiopática, apenas tratamento sintomático e paliativo esparço. Não há PCDT para fibrose 

pulmonar idiopática.  

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.  

Não. O SUS não disponibiliza qualquer tratamento específico para a doença. Os 

tratamentos descritos em notas técnicas anteriores não são recomendados na atualidade 

ou, são direcionados para o tratamento paliativo e sintomático sem qualquer evidência 

de desfecho clínico laboratorial ou clinico favorável ao paciente. Também não há 

tratamento no SUS com evidência científica que demonstre segurança.  
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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, o NINTENANIB é indicado para a doença aqui analisada onde se verifique restrição 

espirométrica não inferior a 50% do CVF previsto e com quadro clínico e laboratorial 

compatíveis, exatamente como é descrito pela medica assistente neste caso.  

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?  

Listados abaixo13 14 15 16estão os melhores estudos de desenho controlado, duplo-

cegos e randomizados (nível de evidência “A”) efetuados com pirfenidona. Por exemplo, 

no estudo multicêntrico de Taniguchi et al., 267 pacientes com FPI foram randomizados 

para receber, ao longo de 52 semanas, placebo ou pirfenidona, nas doses de 1.200 

mg/dia ou 1.800 mg/dia. A medicação, em ambas as doses, levou à redução significativa 

do grau da queda dos valores de capacidade vital forçada (CVF), em comparação ao 

placebo, ao final do estudo (placebo: −0,16 l; dose baixa: −0,08 l; e dose alta: −0,09 l). 

Além disso, o uso de pirfenidona em altas doses também esteve associado a um 

aumento significativo do tempo livre de progressão da doença (tempo para queda da 

função pulmonar ou óbito) em comparação ao grupo placebo.  

13 Azuma A, Nukiwa T, Tsuboi E, Suga M, Abe S, Nakata K, et al. Double-blind, 
placebocontrolled trial of pirfenidone in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Am J 
Respir Crit Care Med. 2005;171(9):1040-7. http://dx.doi.org/10.1164/rccm.200404-
571OC  
14 Taniguchi H, Ebina M, Kondoh Y, Ogura T, Azuma A, Suga M, et al. Pirfenidone in 
idiopathic pulmonar fibrosis. Eur Respir J. 2010;35(4):821-9. 
http://dx.doi.org/10.1183/09031936.00005209  
15 Noble PW, Albera C, Bradford WZ, Costabel U, Glassberg MK, Kardatzke D, et al. 
Pirfenidone in patients with idiopathic pulmonary fibrosis (CAPACITY): two randomized 
trials. Lancet. 2011;377(9779):1760-9. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60405-
4  

16 King TE Jr, Bradford WZ, Castro-Bernardini S, Fagan EA, Glaspole I, Glassberg MK, 

et al. A phase 3 trial of pirfenidone in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl 

J Med. 2014;370(22):2083-92. (ASCEND) 
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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, o medicamento solicitado tem indicação na doença. A médica pneumologista 

prescreveu o NINTENANIB sendo este o medicamento avaliado por este parecerista. 

Quanto a efetividade, qualidade de vida, sobrevida, o medicamento solicitado é superior 

aqueles oferecidos pelo SUS, pois é o único medicamento específico para tratamento e 

retardo da evolução desta doença, oferecido pelo SUS.  

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?  

Prejudicado. Não há alternativas no SUS.  

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

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

solicitado)?  

Como dito no quesito anterior a medicação não tem finalidade curativa, mas tem 

comprovação científica em estudos controlados e cegos na melhora da qualidade de vida 

da paciente, devido a melhora da quantidade de ar que entra nos pulmões, bem como 

em diminuir significativamente a tosse e a progressão da doença. Seus efeitos colaterais 

são poucos, e quando acontecem são mais frequentes a diarreia, que de maneira alguma 

colocam em risco a vida da paciente. Deve-se ter cuidados nos pacientes com alergia a 

amendoim e com histórico de eventos coronarianos, mas esta é uma função da médica 

assistente.  

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

medicamento analisado?  

São imprevisíveis podendo haver progressão rápida da doença com desfecho clínico 

morte em poucos meses a anos, pode agravar a função pulmonar e ter comorbidades 
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infecciosas fatais. É difícil predizer o curso da doença em cada paciente. Cerca de 20 a 

25% dos pacientes podem apresentar um curso prolongado da doença e com sobrevida 

de cinco anos ou mais, no entanto, é difícil predizer quem evoluirá desse modo, pois a 

caracterização desse fenótipo de doença só é possível de ser reconhecida 

retrospectivamente.  

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?  

A dose recomendada é de um comprimido de 150mg a cada 12 horas por tempo 

indeterminado e com monitorização de enzimas hepáticas.  

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?  

Os estudos estão citados nas referências de 13 a 16 e que apresentam grau de evidencia 

A e grau de recomendação fraco.  

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 no caso específico. O parecerista é Conselheiro do 

Conselho Regional de Medicina e do Conselho Federal de Medicina. Não participa de 

“advisory board” ou recebe verbas de pesquisa do laboratório. Este parecerista já 

participou de eventos científicos patrocinados pela BOEHRINGER INGELHEIM nos 

últimos três anos.  

 


