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Nota técnica n° 27 

Elaborada em 25/10/2019 

 

Medicamento solicitado: Adalimumabe 

 

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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IDENTIFICAÇÃO DA ANÁLISE FARMACÊUTICA 

Medicamento solicitado: Adalimumabe 40 mg 
 

ANÁLISE FARMACÊUTICA 
1. O medicamento está registrado na ANVISA?  ( ) Não     (X) Sim 
O Adalimumabe possui registro na ANIVISA sob o n. 198600003.1 
 
2. Em caso de haver registro na ANVISA, quais são as indicações previstas na 
bula? 
Adultos - Tratamento de2: 

a) Artrite Reumatoide; 

b) Artrite Psoriásica; 

c) Espondilite Anquilosante; 

d) Doença de Crohn; 

e) Colite Ulcerativa ou Retocolite Ulcerativa; 

f) Psoríase em placas; 

g) Hidradenite Supurativa; 

h) Uveíte. 

 
Pediátricos – Tratamento de2: 

 
i) Artrite Idiopática Juvenil Poliarticular; 

j) Artrite relacionada à Entesite; 

k) Doença de Crohn; 

l) Uveíte pediátrica. 

 
3. Ainda em caso de haver registro na ANVISA, a prescrição está de acordo com 
as indicações da bula?    ( ) Não     (X) Sim 
Paciente tem diagnóstico de Colite Ulcerativa – Pancolite. 
 
4. Existe medicamento genérico ou similar para o tratamento da enfermidade? Em 
caso positivo, qual(is)? (X) Não     ( ) Sim 

 
1   https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351068850201478/ 

2 

 http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=1338692015&pIdAnex

o=2454789 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351068850201478/
http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=1338692015&pIdAnexo=2454789
http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=1338692015&pIdAnexo=2454789
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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)?  
( ) Não     (X) Sim 
Sim, a medicação está disponível na REMUME3, RESME4 e RENAME5, todos na mesma 
apresentação de seringa de 40 mg. 
 
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 
Protocolo Clínico e Diretrizes terapêuticas para Retocolite Ulcerativa6. 
 
7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da 
doença que acomete o paciente? 
De acordo com a Diretriz Terapêutica5 e a RENAME4: 

• Sulfasalazina: comprimidos de 500 e 800 mg; 

• Mesalazina: comprimidos de 400, 500 e 800 mg; supositórios de 250, 500 e 1000 

mg; enemas de 1 e 3 g; 

• Hidrocortisona: frasco-ampola de 100, 300, 500 e 1000 mg; 

• Prednisona: comprimidos de 5, 20 e 50 mg; 

• Azatioprina: comprimidos de 50 mg; 

• Ciclosporina: cápsulas de 10, 25, 50 e 100 mg; solução oral com 100 mg/mL; 

ampolas com 50 e 250 mg; 

8. O medicamento postulado foi submetido à análise da CONITEC? Em caso 
positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  
( ) Não     (X) Sim 
 
Os medicamentos Adalimumabe, Golimumabe, Infliximabe e Vedolizumabe foram 
submetido à análise da Conitec, com “recomendação preliminar pela incorporação no 
SUS do Vedolizumabe e Infliximabe”.7 

 
3 

 http://www1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_saude/Lista%20de%20Medicamentos/_re

mume_londrina_2019_2_edicao_publicada_novo.pdf 

4   http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/0DAF/ELENCOCOMCIDJUL2017Atualizado2.pdf 

5   https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/dezembro/17/170407M2018final.pdf 

6   https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/02/pcdt-retocolite-ulcerativa-livro-

2002.pdf 

7 conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2019/Relatrio_biologicos_colite_ulcerativa_CP_44_2019.pdf  

http://www1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_saude/Lista%20de%20Medicamentos/_remume_londrina_2019_2_edicao_publicada_novo.pdf
http://www1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_saude/Lista%20de%20Medicamentos/_remume_londrina_2019_2_edicao_publicada_novo.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/0DAF/ELENCOCOMCIDJUL2017Atualizado2.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/dezembro/17/170407M2018final.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/02/pcdt-retocolite-ulcerativa-livro-2002.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/02/pcdt-retocolite-ulcerativa-livro-2002.pdf
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2019/Relatrio_biologicos_colite_ulcerativa_CP_44_2019.pdf
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Porém, a Conitec cita em sua página que o processo foi encerrado a pedido do 
demandante.8 
 
9. Qual o preço máximo do medicamento estabelecido pela Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamentos (CMED)? 
Seguem conforme as diferentes apresentações disponíveis no mercado:9 

APRESENTAÇÃO PMC 18%

20 MG SOL INJ CT 2 BL X SER PREENCH X 0,2 ML + ENV LEN ÁLCOOL R$ 5.541,23

40 MG SOL INJ CT 2 BL X SER X 0,8 ML + SIST APLIC PLAST (PEN) + ENV LENÇO COM ÁLCOOL. R$ 11.082,49

40 MG SOL INJ CT 2 CX X 1 FA VD TRANS X 0,8 ML + 1 SER + 1 AGU + 1 ADPT + 2 LEN ALCOOL R$ 11.082,49

40MG SOL INJ CT 2 BL X SER PREENC VD TRANS X 0,4 ML + CAN APLIC (ADVANCE) + ENV LEN ALCO R$ 11.082,49

40MG SOL INJ CT 2 BL X SER PREENC VD TRANS X 0,4 ML + CAN APLIC +ENV LEN ALCOOL R$ 11.082,49

40MG SOL INJ CT 2 BL X SER PREENC VD TRANS X 0,4 ML + ENV LEN ALCOOL R$ 11.082,49

R$ 11.082,51

R$ 11.082,49

80 MG SOL INJ CT BL X SER PREENC VD TRANS X 0,8 ML + CAN APLIC (ADVANCE) + ENV LEN ALCOO R$ 11.082,49

80 MG SOL INJ CT BL X SER PREENC VD TRANS X 0,8 ML + ENV LEN ALCOOL R$ 11.082,49

80 MG SOL INJ CT BLX SER PREENC VD TRANS X 0,8 ML + CAN APLIC + ENV LEN ALCOOL R$ 11.082,49

40MG SOL INJ CT 2 BL X SER X 0,8 ML + ENV LENÇO COM ALCOOL 

40MG SOL INJ CT 2 BL X SER X 0,8 ML + ENV LENÇO COM ALCOOL 

 
 
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 Adalimumabe (Humira) está registrado no FDA para as seguintes indicações: artrite 
reumatoide, artrite idiopática juvenil, artrite psoriásica, espondilite anquilosante, doença 
de Crohn, colite ulcerativa, psoríase em placas, hidradenite supurativa e uveíte.10 
O NICE recomenda o uso do Adalimumabe, Infliximabe e Golimumabe para o tratamento 
de colite ulcerativa moderada a severa em adultos.11 
A Conitec cita que o Adalimumabe tem menor custo, porém também menor efetividade 
quando comparado a outros medicamentos biológicos.12

 
8   http://conitec.gov.br/tecnologias-em-avaliacao 

9   http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2829072/LISTA+CONFORMIDADE_2019-07-

01.pdf/d3cffaba-8cc5-49b2-a3c4-b0230686a975 

10  https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/125057s409lbl.pdf#page=56  

11 https://www.nice.org.uk/guidance/ta329  

12 

 http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2019/Relatrio_biologicos_colite_ulcerativa_CP_44_2019

.pdf 

http://conitec.gov.br/tecnologias-em-avaliacao
http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2829072/LISTA+CONFORMIDADE_2019-07-01.pdf/d3cffaba-8cc5-49b2-a3c4-b0230686a975
http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2829072/LISTA+CONFORMIDADE_2019-07-01.pdf/d3cffaba-8cc5-49b2-a3c4-b0230686a975
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/125057s409lbl.pdf#page=56
https://www.nice.org.uk/guidance/ta329
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2019/Relatrio_biologicos_colite_ulcerativa_CP_44_2019.pdf
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2019/Relatrio_biologicos_colite_ulcerativa_CP_44_2019.pdf
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ANÁLISE MÉDICA 

1. Qual a doença, e respectivo CID, que acomete o paciente, baseada na 
documentação médica apresentada?  
Segundo dados clínicos (quadro crônico de diarreia sanguinolenta várias vezes ao dia 
com emagrecimento e febre), com colonoscopia demonstrando processo inflamatório de 
reto e todo cólon esquerdo com friabilidade  e o  e dosagem de calprotectina fecal de 
4360 mcg/g (resultados acima de 200mcg demonstram doença inflamatória intestinal em 
atividade e quanto maior o nível mais grave é a infecção) é altamente sugestivo de  
Retocolite Ulcerativa - K50-1. Entretanto não podemos dizer que o quadro seja de 
Pancolite pois a colonoscopia não atingiu todo o colón apenas o reto e colón esquerdo. 
Também não localizamos a confirmação histológica da doença (a colonoscopia 
demonstra coleta de material para biópsia, mas não há a descrição do 
anatomopatológico).  
 
2. Qual a descrição da atual situação clínica, segundo a documentação médica 
apresentada? 
Manutenção do quadro de diarreia crônica, com sangue, com comprometimento do 
estado geral (emagrecimento e quadro febril), sugestivo de Retocolite Ulcerativa Grave.  
 
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. 
 
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 eficácia neste caso específico  é difícil de avaliar e prever pois a associação de 
doenças mentais (Transtorno Obsessivo Compulsivo, Depressão e Transtorno de 
Ansiedade) podem dificultar a análise do quadro, porque tanto as doenças inflamatórias 
intestinais interferem na percepção da qualidade de vida como as doenças listadas 
interferem de modo prejudicial na evolução do quadro abdominal. Observamos também 
pelo relatório médico que a paciente manipula as doses dos medicamentos prescritos 
com certa liberalidade.   
 
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 adalimumabe é mais efetivo tanto na indução como na manutenção da remissão 
em pacientes com Retocolite Ulcerativa (RU) comparado à terapias convencionais como 
aminossalicilatos, corticoides e imunomoduladores. A cicatrização da mucosa foi 
encontrada independente do uso anterior de outros medicamentos. Ele oferece a 
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conveniência da injeção subcutânea autoaplicável com a mesma segurança dos outros 
agentes anti-TNF. SPARROU, MP Adalimumab in Ulcerative Colitis – Efficacy, Safety 
and Optimization in the Era of Treat-to Target., Expert Opinion on Biological Therapy, 
1744-7682, 2017.  DOI: 10.1080/14712598.2017.1309390 
 
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 segurança e eficácia do adalimumabe foi testada em pacientes adultos com colite 
ulcerativa ou retocolite ulcerativa moderada a grave (escore Mayo de 6 a 12 com 
subtuotal de endoscopia de 2 a 3 pontos) em dois estudos randomizados, duplo-cego, 
placebo controlados. Os estudos mais importantes com o adalimumabe na RU foram os 
estudos ULTRA 1 (indução) e ULTRA 2 (indução e manutenção que tinham metodologias 
diferentes entre si mas demonstraram eficácia clínica estatisticamente significante. 
Danese et al mostraram que os agentes biológicos foram superiores ao placebo em 
termos e indução ou manutenção da remissão clínica. Sanborn et al conseguiram o 
mesmo resultado mostrando que são eficazes na indução e a manutenção da remissão 
da RCU, e que nenhum agente isolado é clinicamente superior a qualquer outro.  
DANESE, S et al. Biological agentes for IBD: practical insights. Nat Ver Gastroenterol 
Hepatol, 12 537-545, 2015.  
SANDBORN, WJ et al. Adalimumab induces and maintains clinical remission in patients 
with moderadte-to-severe ulcerative colitis. GAstroenterology, 142, 257-265.  
 
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, vide referência acima.   
 
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, vide referência acima. Infelizmente, o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para 
retocolite ulcerativa do Ministério da saúde não contempla os novos agentes biológicos 
anti TNFalfa.  
 
9. Quais os efeitos esperados com a utilização do medicamento postulado 
(informar o perfil de variáveis de desfecho clínico mais favoráveis ao medicamento 
solicitado)? 
Cicatrização progressiva das lesões com melhoria do quadro de diarreia sanguinolenta, 
recuperação do peso e melhoria do estado geral e da qualidade de vida, além da redução 
de colectomias (retirada cirúrgica de partes ou total do colon).  
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Colombel JF, Sandborn WJ, Ghosh S, Wolf DC, Panaccione R, Feagan B, et al. Four-
year maintenance treatment with adalimumab in patients with moderately to severely 
active ulcerative colitis: Data from ULTRA 1, 2, and 3. The American journal of 
gastroenterology. 2014;109(11):1771-80. doi: 10.1038/ajg.2014.242. PubMed PMID: 
25155227; PubMed Central PMCID: PMC4223868.  
Balint A, Farkas K, Palatka K, Lakner L, Miheller P, Racz I, et al. Efficacy and Safety of 
Adalimumab in Ulcerative Colitis Refractory to Conventional Therapy in Routine Clinical 
Practice. Journal of Crohn's & colitis. 2016;10(1):26-30. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjv169. 
PubMed PMID: 26392413. 
 
10. Quais as consequências, para o paciente, em caso de não utilização do 
medicamento analisado? 
Manutenção do quadro atual.  
 
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?  
Sugere-se uso inicial por um prazo de 12 semanas conforme os protocolos de pesquisa, 
seguido de revisão do quadro, já que a medicação tem custo elevado e a paciente 
apresenta resposta variável a outros medicamentos e condições.  
 
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? 
Não há.  
 
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.  
 
 


