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Nota técnica n° 23 

Elaborada em 02/10/2019 

 

Medicamento solicitado: Riociguate  

 

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: Riociguate (Adempas) 

 

ANÁLISE FARMACÊUTICA 

1. O medicamento está registrado na ANVISA?  

Riociguate (Adempas) ( ) Não (X) Sim  

O medicamento possui registro na Anvisa sob o n. 170560107 válido até 10/2020  

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

bula?  

É indicado para hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC, Grupo 4 da 

OMS). Adempas® é indicado para tratamento de pacientes adultos com: HPTEC 

inoperável, HPTEC persistente ou recorrente após tratamento cirúrgico para melhorar a 

capacidade para o exercício e a classe funcional da Organização Mundial de Saúde 

(OMS).  

Estudos clínicos para estabelecer eficácia incluíram predominantemente pacientes em 

classe funcional da Organização Mundial de Saúde (OMS) II - III.2  

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

as indicações da bula?  

( ) Não (X) Sim2  

A paciente é portadora de Hipertensão Pulmonar Secundária a Tromboembolismo 

Pulmonar Crônico (HPTEC). CID I 27.2 2.  

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

caso positivo, qual (is)?  

(X) Não3 ( ) Sim  
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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) Não4 ( ) 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  

Existe o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Hipertensão Arterial Pulmonar5. 

No entanto, este protocolo aborda apenas o grupo 1 de HAP. A paciente em questão 

apresenta-se no grupo 4, sendo assim um critério de exclusão do protocolo.  

7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da 

doença que acomete o paciente?  

No estadiamento da paciente, não existe nenhum.  

Existem outros medicamentos, como os citados abaixo, que constam no PCDT, porém 

são indicados para tratamento somente de HAP do grupo 15  

Nifedipino: cápsula ou comprimidos de 10 mg. Anlodipino: comprimidos de 5 mg e 10 

mg. Sildenafila: comprimidos de 20 mg.  

Iloprosta: ampola com 1 ml (10 mcg/ml) de solução para nebulização. Ambrisentana: 

comprimidos de 5 mg e 10 mg. Bosentana: comprimidos de 62,5 mg e 125 mg.  

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

positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  

 ( ) Não (X) Sim  

Em 2018, foi publicado um Relatório pela CONITEC: “Riociguate para hipertensão 

pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC) inoperável ou persistente/recorrente”6. A 

decisão foi a não incorporação:  
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“Considerou-se que as evidências clínicas apresentadas são frágeis e a análise de custo-

efetividade mostra que riociguate não apresenta resultados clínicos condizentes com o 

preço praticado para o medicamento no Brasil. Além disso, para evitar a alocação 

inadequada de elevados valores financeiros do SUS no tratamento de pacientes 

portadores de HPTEC, faz-se necessária, primeiramente, a elaboração de Protocolo 

Clínico e Diretrizes Terapêuticas que estabeleça critérios de elegibilidade bem definidos, 

orientações de manejo, diagnóstico correto e definição de centros de referência e contra 

referência para avaliação dos pacientes quanto à viabilidade cirúrgica, tratamento e 

acompanhamento. Por fim, a análise de impacto orçamentário, que prevê gastos na 

ordem de R$ 2,5 bilhões, evidencia que a incorporação do medicamento pode 

comprometer a sustentabilidade do SUS.”  

Há um processo em análise na CONITEC de Maio de 2019 para a incorporação desse 

medicamento no SUS .  

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

do Mercado de Medicamentos (CMED)?  

   ●  ADEMPAS (BAYER) – 1mg c/ 42 cp. rev. R$ 7989,91   

   ●  ADEMPAS (BAYER) – 1,5 mg c/ 42 cp. rev. R$ 7989,91   

   ●  ADEMPAS (BAYER) – 2mg c/ 42 cp. rev. R$ 7989,91   

   ●  ADEMPAS (BAYER) - 2,5 MG c/ 84 cp. rev. R$ 15.979,837   

 10. Outras informações relevantes, a critério do órgão consultado.   

O Relatório da CONITEC de 20186, apesar de não recomendar a incorporação do 

medicamento no SUS, no item “Tratamento recomendado”, recomenda:  “- Tratamento 

com anticoagulantes orais por tempo indeterminado (p. ex: varfarina), independente de 

ter indicação ou não à endarterectomia pulmonar. Os pacientes devem ser 

encaminhados para um centro especializado no manejo desta doença para considerar a 

viabilidade de realizar endarterectomia pulmonar, atualmente o único tratamento 

curativo. A realização deste procedimento está prevista na tabela de procedimentos do 



 

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

  

  

SUS.  - A viabilidade da cirurgia depende da localização da obstrução, da correlação 

entre os achados hemodinâmicos, do grau de obstrução mecânica avaliada pela 

angiografia, da presença de comorbidades, da disposição do paciente e da experiência 

do cirurgião.   

- Para os pacientes inelegíveis à cirurgia ou persistentes/recorrentes, recomenda-se 

tratamento medicamentoso e/ou angioplastia pulmonar por balão.  

- As recomendações de tratamento medicamentoso no cenário mundial são:  

→ Riociguate ≤ 2,5 mg 3 três vezes ao dia.  

→ Evitar o uso de bloqueadores de canais de cálcio.  

→ O uso off-label de medicamentos aprovados para tratamento da hipertensão arterial 

pulmonar como os inibidores da fosfodiesterase (p. ex: sildenafila e tadalafila), 

antagonistas dos receptores de endotelina (p. ex: bosentana, ambrisentana) e 

prostanoides (p. ex: epoprostenol e treprostinil) é aconselhado por muitos autores e 

pesquisadores, entretanto não configura prática recomendada pela Conitec.”  

Não foram encontrados dados no NICE.  

Referências:  

1: Registro de medicamentos. Disponível em:  

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substancia=25959>  

2: Bula do Adempas (Riociguate): Disponível em: 

<https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/medicamentos/arquivo/bula/parec 

er/eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJqdGkiOiIxMTIwNTI2NyIsIm5iZiI6MTU2ODgzNzE 

wNywiZXhwIjoxNTY4ODM3NDA3fQ.8cze974YqgaUXqBV4AoGJXgyxDCQU13 

vgkFWb2Jmh5sjZrngNzGiyM3qXJqiLssxhUB7u- 

whzMxf9rp09jV2dA/?Authorization=Guest>  
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3. Consulta medicamentos genéricos. Disponível em: 

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

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

2da759708735>  

4. RENAME 2018. Disponível em: 

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

5. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas sobre Hipertensão Arterial Pulmonar. 

Disponível em: <http://conitec.gov.br/images/Protocolos/HAP.pdf>  

6. Avaliação Conitec Riociguate. Disponível em: <http://conitec.gov.br/recomendacoes-

sobre-as-tecnologias-avaliadas-2018>  

7. 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>  
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ANÁLISE MÉDICA 

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

documentação médica apresentada?  

CID I27.2 Hipertensão Pulmonar Secundária a Tromboembolismo Pulmonar Crônico  

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

apresentada?  

Nos relatórios anexados à documentação paciente apresenta dispneia progressiva, com 

possibilidade de modificação de classe funcional ou até morte súbita se a medicação não 

for iniciada. Nas últimas consultas relatava piora do quadro.  

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?  

Pelos dados constantes do processo a paciente faz uso de warfarina e sildenafila este 

último está contemplado no PCDT de 2014 referente a Hipertensão Arterial Pulmonar, 

porém o critério de inclusão é para o grupo 1 da HAP1, não sendo indicado para o grupo 

4.  

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 está sendo eficaz, pelos relatos a paciente está piorando dos sintomas.  

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, conforme indicação em bula2. - Adempas® (riociguate) é usado em pacientes com 

HPTEC que não podem ser operados (HPTEC inoperável) ou em pacientes com alta 

pressão sanguínea no pulmão recorrente ou persistente após tratamento cirúrgico. 
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Estudos clínicos para estabelecer eficácia incluíram predominantemente pacientes em 

classe funcional da Organização Mundial de Saúde (OMS) II - III.  

A medicação proposta melhora a qualidade de vida com melhora da função do ventrículo 

direito, diminui a dispneia e diminui mortalidade.
3 

 

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?  

A medicação sildenafila é indicada para hipertensão arterial pulmonar do grupo 1, sendo 

indicada por algumas literaturas cientifica como tratamento OFF-Label (experimental), 

mas sem evidências comprovadas de melhora. Evidências cientificas tem demonstrado 

que a medicação prescrita à requerente tem tido melhores resultados para o grupo 4.4,5  

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?  

As medicações fornecidas pelo SUS são para o grupo 1 da HAP, não sendo indicado 

para o grupo 4, segundo uma revisão recente13 algumas medicações indicadas para o 

grupo 1 trouxeram algum benefício para aquele grupo porem riociguate é o única 

medicação aprovada pelos órgão norte-americanos e europeus e que tem melhor 

desfecho quanto a tolerância à exercícios, melhora da função do ventrículo direito, com 

diminuição dos sintomas de dispneia. Macitentan mas ainda em fase de estudos e não 

esta aprovada para hipertensão pulmonar crônica9,12,13.  

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?  

Sim, e a única aprovada para o grupo 4 da hipertensão arterial pulmonar até o momento. 

Os demais são para grupo1 e nos últimos 3 anos foram publicadas evidências cientificas 

que comprovam a eficácia; melhorando o teste de caminhada de 6’, redução e da PSAP 
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com melhora da função ventricular direita, redução dos sintomas como 

dispneia4,5,9,10,11,12.  

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

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

solicitado)?  

Principalmente a manutenção da doença na classe funcional II ou III e diminuir a 

mortalidade precoce3,4,5.  

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

medicamento analisado?  

Risco de morte súbita3.  

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, caso o paciente responda a medicação, para a vida toda. A dose inicial 

recomendada é de 1,0 mg, três vezes ao dia por 2 semanas. Aumentar os comprimidos 

a cada 2 semanas até no máximo 2,5 mg, três vezes ao dia (a dose máxima diária é de 

7,5 mg) adequar a dose conforme pressão arterial. Perfil de segurança sem presença de 

eventos adversos grave1,2.  

Sim em 12 a 16 semanas espera que haja melhora da função do ventrículo direito em 

razão da diminuição da resistência vascular pulmonar e por esse período que se 

recomenda avaliar com ecocardiografia, podendo esperar melhora até 1 ano do início do 

tratamento caso contrário retirar a medicação4,5,6.  

Recomenda-se pelo menos um acompanhamento em pacientes com a medicação anual. 

Alguns centros fazem acompanhamento a cada 3-6 meses12.  

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?  
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Quanto ao custo é bastante oneroso, porém se comparado a bosentana ou similar do 

tratamento do grupo 1, sildenafila seria o de menor custo, porém existe evidências 

robustas de que Riociguate tem melhor desfecho. O uso da sildenafila e das demais 

medicações contidas no PCDT de HAP (grupo 1) seria OFF-LABEL (experimental) já que 

não tem indicação em bula para a doença em análise,7,8,9.  

Em virtude de ser uma medicação relativamente nova o nível de evidência é B, porém 

levantamento bibliográficos de 2018-2019 tendem à uma recomendação intermediária a 

alta frente as novas evidencias8,9,10,11,13.  

13. Há algum conflito de interesse entre o autor desta nota técnica e o detentor da 

patente do medicamento solicitado? Em caso positivo, declarar.  

Já ministrei palestras a respeito deste assunto para o laboratório do produto vindicado, 

mas sem vínculos comerciais.  
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