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Nota técnica n° 24 

Elaborada em 17/10/2019 

 

Medicamento solicitado: Ivacaftor + Lumacaftor  

 

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: Ivacaftor + Lumacaftor (ORKAMBI)  

 

ANÁLISE FARMACÊUTICA  

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

O medicamento Orkambi (Ivacaftor + Lumacaftor) possui registro na 

ANVISA sob o número 138230001 com data de vencimento do registro em 

07/2023.1  

 

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

previstas na bula?  

ORKAMBI® (lumacaftor/ivacaftor) é indicado para o tratamento de fibrose 

cística em pacientes com 6 anos de idade ou mais e que são homozigotos 

para a mutação F508del no gene regulador de condutância transmembrana 

da fibrose cística (CFTR).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 

 
1 https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351621721201755/?nomeProduto=orkambi 
2 http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=183142019&pId 

Anexo=10977653 
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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. ( )Não (X)Sim.  

Há o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Fibrose Cística com 

manifestações pulmonares (Portaria Conjunta SAS-SCTIE/MS no8, de 15 

de agosto de 2017) do Ministério da Saúde.3  

 

7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o 

tratamento da doença que acomete o paciente?  

De acordo com o PCDT são contemplados os fármacos Tobramicina e 

Alfadornase, ambos administrados por via inalatória.3  São disponibilizados 

pelo CEAF através de Portaria Estadual os fármacos: Ácido 

Ursodesoxicólico (150 e 300mg), Colestimetato de Sódio, Formoterol + 

Budesonida (6/200 e 12/400), além de dietas suplementares, módulo de 

proteína e complexo vitamínico.4  

 

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

caso positivo, qual foi o parecer daquele órgão? (X)Não ()Sim, Não foi 

 
3 http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/outubro/09/PCDT-Fibrose-Cistica-Pulmao.pdf 
4 http://www.cmde.parana.pr.gov.br/cmde_pr/consultarDocumentoNecessario.do?action=selecionarMedicamentos 
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localizado nenhum parecer do órgão colegiado quanto a incorporação do 

medicamento em questão.  

 

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

Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)? Atualizada em 

02/09/20195  

O PMVG é o teto de preço para compra dos medicamentos inseridos na lista 

de produtos sujeitos ao CAP (Comunicado no 6, de 5 de setembro de 2013) 

ou ainda de qualquer medicamento adquirido por força de decisão judicial. 

O Preço Fábrica é o teto de preço para compra de qualquer medicamento 

por entes da Administração Pública.  

 PF (ICMS 18%)  

PMVG (ICMS 18%)  

   

  

ORKAMBI (VERTEX) 125 

MG/DOSE + 100 MG/DOSE 

COM REV CT BL AL PLAS 

TRANS X 112  

R$ 58.261,90  R$ 46.516,30  

 

10. Outras informações relevantes, a critério do órgão consultado  

O fármaco foi aprovado para comercialização em julho de 2015 nos Estados 

Unidos, e em novembro do mesmo ano na Europa, com o nome comercial 

 
5 http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2829072/LISTA_CONFORMIDADE_GOV_2019-09- 

02.pdf/f81a0504-8bbf-4906-8871-2022d4c0d578 
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de ORKAMBI®, para doentes com 12 anos ou mais.6,7 Há um parecer 

desfavorável pelo NICE quanto a incorporação do medicamento para o 

tratamento de Fibrose Cística pela ausência de custo-efetividade8 Orkambi 

melhorou a função pulmonar em dois estudos principais que incluíram 1108 

doentes com fibrose cística, com 12 ou mais anos de idade, e num estudo 

que incluiu 204 crianças dos 6 aos 11 anos de idade. Os resultados do 

primeiro estudo mostraram que, após 24 semanas de tratamento, os 

doentes que tomaram Orkambi apresentavam uma melhoria média do FEV1 

de 2,41 pontos percentuais a mais do que os que receberam o placebo; no 

segundo estudo, essa melhoria foi de 2,65 pontos percentuais. O tratamento 

com Orkambi reduziu também o número de exacerbações (recaídas) com 

necessidade de internamento hospitalar ou terapêutica antibiótica. 

Globalmente, o número de exacerbações foi reduzido em 39 % em 

comparação com o placebo.9  

 
6https://investors.vrtx.com/news-releases/news-release-details/fda-approves-orkambitm- lumacaftorivacaftor-first-
medicine-treat?ReleaseID=920512 
7 https://investors.vrtx.com/news-releases/news-release-details/vertex-receives-eu-approval-orkambir- 

lumacaftorivacaftor-first?ReleaseID=943778 
8 https://www.nice.org.uk/guidance/ta398/resources/lumacaftorivacaftor-for-treating-cystic-fibrosis- homozygous-

for-the-f508del-mutation-pdf-82602916891333 
9 https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/orkambi-epar-medicine-overview_pt.pdf 
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ANÁLISE MÉDICA  

 

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

na documentação médica apresentada?  

Fibrose cística (CID E84.0)  

 

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

médica apresentada?  

A Autora é portadora da doença “FIBROSE CÍSTICA” (CID E 84.0, que é 

uma mutação (defeito) do gene CFTR1, cuja escassez da referida proteína 

(CFTR) e/ou não funcionamento adequado provoca uma anomalia na 

superfície celular, impedindo que a água e moléculas, em especial, íons de 

cloreto não se movimentem adequadamente (de dentro para fora e de fora 

para dentro da célula), o que acarreta um muco espesso nos pulmões e em 

outras partes do corpo, razão pela qual a doença também é conhecida por 

“mucoviscidose”.   

 

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 tratamento das manifestações pulmonares de pacientes com FC deve 

incluir um programa de fisioterapia respiratória, suporte nutricional, 

tratamento precoce das infecções respiratórias e fluidificação das 
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secreções. O objetivo do presente Protocolo, no que concerne ao 

tratamento das manifestações pulmonares, é estabelecer os critérios para o 

uso dos medicamentos inalatórios – Alfadornase (mucolítico) e Tobramicina 

(antibiótico utilizado na infecção crônica e na erradicação precoce da 

colonização por Pseudomonas aeruginosa).  O tratamento atual da autora 

é a utilização de enzimas pancreáticas; pulmozyme; antimicrobianos 

inalatórios como tobramicina, aztreonan; colimicina; vitaminas, entre outros, 

que visam melhorar as alterações secundárias à disfunção da proteína 

CFTR (infecções respiratórias, insuficiência pancreática, etc)2.   

 

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.   

É uma doença genética autossômica recessiva potencialmente fatal que 

afeta diversos órgãos e é causada por mutações do gene CFTR, que 

codifica principalmente um canal iônico de cloro. As comorbidades 

relacionadas à FC reduzem a qualidade de vida relacionada à saúde e 

representam um desafio contínuo para pacientes e médicos. A paciente 

apresenta exacerbações respiratórias infecciosas frequentes, inclusive com 

queda da função pulmonar1.  

O tratamento disponibilizado pelo SUS não é eficaz para o paciente, do 

ponto de vista do comprometimento pulmonar. Evita/diminui exacerbações, 

mas não age na fisiopatologia da fibrose cística. O lumacaftor é um corretor 

da CFTR que atua diretamente sobre a F508del- CFTR para melhorar o seu 
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processamento e tráfico celulares, aumentando assim a quantidade de 

CFTR funcional na superfície celular. O ivacaftor é um potenciador da CFTR 

que facilita o aumento do transporte de cloretos potenciando a probabilidade 

de abertura do canal (ou regulação) da proteína CFTR na superfície celular. 

O efeito combinado de lumacaftor e ivacaftor produz um aumento da 

quantidade e da função de F508del-CFTR na superfície celular, resultando 

no aumento do transporte de íons cloreto3,4.  

 

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 

ORKAMBI® (lumacaftor/ivacaftor) é indicado para o tratamento de fibrose 

cística (FC) em pacientes com 6 anos de idade ou mais e que são 

homozigotos para a mutação F508del no gene regulador de condutância 

transmembrana da fibrose cística (CFTR). A eficácia e a segurança de 

ORKAMBI® não foram estabelecidas em pacientes com FC que não são 

homozigotos para a mutação F508del no gene CFTR. Tal medicação é 

indicada especificamente neste tipo de mutação se possível na confirmação 

do diagnóstico pois este paciente poderá evoluir com exacerbações graves 

e com consequente sequelas irreversíveis. Os dados a longo prazo também 

indicam que um início mais precoce de lumacaftor/ivacaftor (400 mg de 

lumacaftor/250 mg de ivacaftor q12h) diminui a taxa de exacerbações 

pulmonares. Em doentes tratados durante um período de até 48 semanas 

com lumacaftor/ivacaftor, a taxa de acontecimentos de exacerbações 
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pulmonares por ano (0,64; IC 95%: 0,55; 0,76) foi inferior à observada em 

doentes tratados durante 24 semanas com placebo no Ensaio 1 ou no 

Ensaio 2, seguido de lumacaftor/ivacaftor durante um período de até 24 

semanas no Ensaio 3 (0,96; IC 95%: 0,79; 1,17) 3,4   

 

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 medicamento Orkambi é indicado para o a mutação apresentada pela 

paciente e com mecanismo de ação que, segundo alguns estudos, poderiam 

diminuir a taxa de exacerbação e melhorar o VEF1 pela ação 

potencializando o gene CFTR e melhorando sua função 5,6.7.  

 

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?   

São mecanismo de ação diferentes: as medicações disponibilizadas pelos 

SUS repõe as enzimas faltantes devido à presença da mutação e 

previnem/tratam as infecções presentes e recorrentes nesta patologia, 

enquanto que a medicação de lumacaftor/ivacaftor potencializa a ação do 

CFTR. 5,6,7  
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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?   

Orkambi só pode ser receitado por um médico experiente no tratamento da 

fibrose cística. Deve ser prescrito apenas a doentes com a mutação F508del 

confirmada nas duas cópias do gene CFTR. Uma das substâncias ativas de 

Orkambi, o lumacaftor, aumenta a quantidade de proteína CFTR na célula 

e a outra, o ivacaftor, aumenta a atividade da proteína CFTR defeituosa. 

Estas ações tornam o muco e os sucos digestivos menos espessos. 

Melhorando a digestão evitando a diarreia e a desnutrição, porém seu 

melhor desfecho evidencia que diminui as exacerbações infecciosas 

respiratórias e apresenta melhora no VEF13,5.   

 

9. Quais os efeitos esperados com a utilização do medicamento 

postulado (informar o perfil de variáveis de desfecho clínico mais 

favoráveis ao medicamento solicitado)?  

O lumacaftor e o ivacaftor, administrados em combinação, resultam em 

melhora da função pulmonar medida pelo aumento da ppFEV1, estado 

nutricional e mensuração da qualidade de vida validada. Uma diminuição na 

frequência da exacerbação pulmonar é anotada igualmente. A frequência 

do efeito colateral é bem caracterizada e pode ser monitorada na prática 

clínica rotineira. Globalmente, existe uma relação de benefício de risco 
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positiva. Nos estudos os eventos adversos não foram considerados graves 

e a droga é considerada segura 3,4,6.   

 

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

do medicamento analisado?  

Doença considerada crônica e grave onde cada exacerbação infecciosa, 

associada a desnutrição limita muito a sobrevida do paciente segundo 

dados do ministério da saúde; Esta doença apresenta um índice de 

mortalidade elevado, porém, nos últimos anos, o prognóstico tem melhorado 

muito, mostrando índices de 75% de sobrevida até o final da adolescência 

e de 50% até a terceira década de vida ou seja mesmo com o tratamento 

proposto pelo SUS poucos paciente sobrevivem após a quarta década de 

vida. Embora tenha desfechos significativos como aumento de peso, 

diminuição/controle das exacerbações e aumento do VEF1, em relação a  

sobrevida é precoce relatar pois a medicação é recente 7,8,9.  

 

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 dois comprimidos (cada comprimido contendo 

200 mg de lumacaftor/125 mg de ivacaftor) tomados por via oral em 

intervalos de 12 horas (dose diária total de 800 mg de lumacaftor/500 mg de 

ivacaftor). Orkambi deve ser tomado com alimentos contendo gorduras. 

Deve consumir-se uma refeição ou lanche contendo gorduras 



 

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

  

  

imediatamente antes ou depois da tomar 3,4.  

 

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?  

Orkambi melhorou a função pulmonar em dois estudos principais que 

incluíram 1108 doentes com fibrose quística, com 12 ou mais anos de idade, 

e num estudo que incluiu 204 crianças dos 6 aos 11 anos de idade. Todos 

os doentes tinham a mutação F508del em ambas as cópias do gene CFTR. 

Nos estudos, Orkambi foi comparado com um placebo (um tratamento 

simulado), tendo ambos sido adicionados à terapêutica habitual dos doentes 

5,8.  

 

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  
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