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Nota técnica n° 30 

Elaborada em 03/12/2019 

 

Medicamento solicitado: Mevatyl 

 

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: Mevatyl (TETRAIDROCANABIDIOL + CANABIDIOL) 

 

ANÁLISE FARMACÊUTICA 

 

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

Registrado na ANVISA com o nome comercial Mevatyl®. Princípio ativo: 

Tetraidrocanabinol, canabidiol (antiespasmódicos). Data do registro: 16/01/2017 Data de 

vencimento: 01/2022.1 

 

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

bula? 

Mevatyl® é indicado como tratamento para melhoria dos sintomas de pacientes adultos 

com espasticidade moderada a grave devido à esclerose múltipla (EM) que não 

responderam adequadamente a outra medicação antiespástica e que demonstram 

melhoria clinicamente significativa dos sintomas relacionados à espasticidade durante 

um teste inicial com o tratamento.2 

 

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

as indicações da bula?    ( ) Não     (X) Sim 

No processo inclui a presença de espasmos, contudo o pedido foi para o CID de dor 

crônica intratável, o que não é especificado esta indicação na bula.  

 

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/q/?nomeProduto=Mevatyl  
2http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=23558192017&pIdAnexo=103
27854 
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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) 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 dois protocolos que incluiriam o paciente, sendo o primeiro o PCDT de Tumor cerebral 

no adulto3 e o segundo o PCDT de dor crônica no qual abrange o CID 10. R52.14 referido 

em processo pelo médico para a solicitação da medicação. 

 

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

doença que acomete o paciente? 

• Ácido acetilsalicílico: comprimido de 500 mg 

• Dipirona: comprimido de 500 mg; solução oral de 500mg/mL 

• Paracetamol: comprimido de 500 mg; solução oral de 200 mg/mL 

• Ibuprofeno: comprimidos de 200 e 300 mg; solução oral de 50 mg/mL 

• Amitriptilina: comprimidos de 25 e 75 mg 

• Nortriptilina: cápsulas de 10, 25, 50 e 75 mg 

• Clomipramina: comprimidos de 10 e 25 mg 

• Fenitoína: comprimido de 100 mg; suspensão oral de 20 mg/mL 

• Carbamazepina: comprimidos de 200 e 400 mg; suspensão oral de 20 mg/mL 

• Gabapentina: cápsulas de 300 e 400 mg 

• Ácido valproico: cápsulas ou comprimidos de 250 mg; comprimidos de 500 mg; 

solução oral ou xarope de 50 mg/mL 

 
3 http://conitec.gov.br/images/Protocolos/DDT/Tumor_CerebralAdulto.pdf 
4 http://conitec.gov.br/images/Protocolos/DorCronica.pdf 
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• Codeína: solução oral de 3 mg/mL frasco com 120 mL; ampola de 30 mg/mL com 

2 mL; comprimidos de 30 e 60 mg 

• Morfina: ampolas de 10 mg/mL com 1 mL; solução oral de 10 mg/mL frasco com 

60 mL; comprimidos de 10 e 30 mg; cápsulas de liberação controlada de 30, 60 e 

100 mg 

• Metadona: comprimidos de 5 e 10 mg; ampola de 10 mg/mL com 1 mL4 

 

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

positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  

(X) Não     ( ) Sim 

A CONITEC no ano de 2017 fez uma síntese de evidências do uso do Mevatyl5 

Conclusões: Mevatyl® (nabiximols; sativex®) demonstrou ser mais eficaz do que o 

placebo com um nível tolerável de eventos adversos para os desfechos de espasticidade, 

taxa de resposta acima de 30% e na melhora da impressão global de mudança pelo 

paciente. Não houve diferenças para o desfecho de alteração na Escala Ashworth. Não 

foram encontrados estudos com comparadores ativos, o que limita as conclusões sobre 

a utilização do medicamento e o seu real benefício clínico. Avaliação internacional 

demonstrou que o medicamento não é custo efetivo. Baclofeno e Gabapentina são os 

medicamentos considerados como primeira linha para o tratamento da espasticidade 

generalizada associada a EM. Toxina botulínica A é uma opção em casos de 

espasticidade de membros inferiores associada a EM. Estudos de comparações diretas 

são necessários. 

 

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

do Mercado de Medicamentos (CMED)? 

Mevatyl: 27mg/ml + 25mg/ml com 10ml R$ 2.268,34 6 

 
5 http://conitec.gov.br/images/Sintese_Evidencias/2017/SE_041_Mevatyl_Espasticidade.pdf 
6 http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2829072/LISTA+CONFORMIDADE_2019-10-01.pdf/95fbce86-
2855-422a-8ce3-9913efe17c74 
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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). 

------------------- 

 

ANÁLISE MÉDICA 

 

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

documentação médica apresentada?  

Conforme documentação dos autos, a doença que acomete o paciente é a neoplasia 

maligna do encéfalo, não especificada (CID-10: G71.9). Também consta nos autos “dor 

crônica intratável” (CID-10: R52.1). Embora não conste o CID especificado nos autos, 

fica claro pela informação fornecida que o paciente em questão apresenta espasmos 

refratários (CID-10: R25.2). 

 

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

apresentada? 

Existe um único laudo médico que descreve a condição clínica atual do paciente como 

“forte diplopia vertical que é fortemente incapacitante para as atividades”. 

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? 

Segundo as informações dos autos, o paciente já foi submetido a todas as formas de 

tratamento, além de outras medicações, descritas no PCDT para os CIDs G71.9 e R52.1. 
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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. Na documentação apresentada, fica difícil entender claramente a intenção do 

médico assistente e consequentemente se o tratamento disponibilizado pelo SUS seria 

eficaz em qualquer aspecto, pois solicita o medicamento Mevatyl para dor crônica, porém 

também cita “espasmos refratários”, o que pode também ser considerado espasticidade, 

porém não descreve claramente o local desses “espasmos”. Dessa forma, considerando 

que a medicação foi solicitada para o CID-10 de dor crônica intratável (R52.1) não faz 

sentido a sua prescrição. No caso de ser solicitada para a possível espasticidade, a 

toxina botulínica, que compõe o PCDT de espasticidade poderia ser utilizada se fosse 

um espasmo localizado e não generalizado. 

 

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? 

Não. 

 

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? 

Não. 

 

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? 

Não. 
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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? 

Novamente, como supracitado, na documentação apresentada, fica difícil entender 

claramente a intenção do médico assistente e consequentemente se o tratamento 

disponibilizado pelo SUS seria eficaz em qualquer aspecto, pois solicita o medicamento 

Mevatyl para dor crônica, porém também cita “espasmos refratários”, o que pode também 

ser considerado espasticidade, porém não descreve claramente o local desses 

“espasmos”. Dessa forma, considerando que a medicação foi solicitada para o CID-10 

de dor crônica intratável (R52.1) não faz sentido. No caso de ser solicitada para a 

possível espasticidade, a toxina botulínica, que compõe o PCDT de espasticidade 

poderia ser utilizada se fosse um espasmo localizado e não generalizado. Neste caos, 

não existe suporte na medicina baseada em evidências para a prescrição deste caso. 

 

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 Mevatyl atua na melhora da rigidez dos membros relacionada à esclerose múltipla e 

também na melhora da função motora, devido à atuação deste medicamento em 

receptores específicos no sistema nervoso, denominados receptores canabinoides. 

Desta forma, o medicamento poderia melhorar a qualidade de vida do paciente em 

decorrência da melhora do comprometimento da marcha e da espasticidade. 

 

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

medicamento analisado? 

Como destacado previamente, as informações fornecidas nos autos sugerem, porém 

não deixam claro, que a solicitação da medicação foi para espasmos, embora a 

solicitação formal tenha sido para dor crônica intratável (CID-10: R52.1).  
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Levando em consideração a dor crônica intratável, a não utilização do medicamento pelo 

paciente em questão não apresenta evidências científicas claras de que causaria 

qualquer malefício. 

Levando em consideração os espasmos / espasticidade, a evidência científica não é 

suficiente para demonstrar eficiência para o caso em questão, mostrando que outras 

alternativas podem ser utilizadas ao invés do medicamento analisado, algumas das quais 

são disponibilizadas pelo SUS. 

A única medicação oferecida pelo SUS no PCDT de Espasticidade1 é a toxina botulínica, 

a qual está contra indicada para casos de espasticidade generalizada (tal condição não 

fica clara nas informações dos autos, podendo ser um espasmo localizado que teria 

indicação do uso da toxina botulínica). 

 

Nos casos de espasticidade generalizada, a gabapentina é considerada medicação de 

primeira escolha para o tratamento da espasticidade, porém o paciente já fez uso e não 

obteve o sucesso desejado, conforme autos, porém sem descrever a dose utilizada, 

deixando obscura a informação da eficácia da gabapentina, que está disponível somente 

nos PCDTs de Dor Crônica2 e da Epilepsia3. Assim como o uso do baclofeno, tendo 

atingido doses elevadas e sem o sucesso esperado. Destacamos ainda que não foram 

encontrados estudos comparativos. 

Ressalta-se que, mesmo na esclerose múltipla, indicação formal da bula do Mevatyl, a 

evidência traz dados controversos quanto à eficácia dos canabinóides na melhora dos 

sintomas. 

 

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?  

Conforme informação dos autos, a única sugestão posológica encontrada foi de ma caixa 

por mês (3 frascos) – 12 puffs ao dia. Não fica claro que a utilização será de uso contínuo. 
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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? 

Conforme concluído em relatório da CONITEC (2017): “Mevatyl® (nabiximols ; sativex®) 

demonstrou ser mais eficaz do que o placebo com um nível tolerável de eventos adversos 

para os desfechos de espasticidade, taxa de resposta acima de 30% e na melhora da 

impressão global de mudança pelo paciente. Não houve diferenças para o desfecho de 

alteração na Escala Ashworth. Não foram encontrados estudos com comparadores 

ativos, o que limita as conclusões sobre a utilização do medicamento e o seu real 

benefício clínico. Avaliação internacional demonstrou que o medicamento não é custo 

efetivo. Baclofeno e Gabapentina são os medicamentos considerados como primeira 

linha para o tratamento da espasticidade generalizada associada a EM. Toxina botulínica 

A é uma opção em casos de espasticidade de membros inferiores associada a EM. 

Estudos de comparações diretas são necessários.”4 

Para tal conclusão “foram incluídas duas revisões sistemáticas que avaliaram o uso de 

Sativex® (canabidiol + tetraidrocanabinol; nabiximols) em comparação com placebo para 

o tratamento da espasticidade associada a EM. Não foram encontrados estudos que 

avaliaram o nabiximols com comparadores ativos. Koppel et al. (2014) avaliaram seis 

estudos de nabiximols comparados contra placebo. Destes, três estudos apresentaram 

diferenças estatisticamente significantes favorecendo o nabiximols para os desfechos de 

melhora da espasticidade, medido por escala visual analógica (EVA) e pela escala de 

classificação numérica (NRS) (Estudos I e II), e para risco de falha do tratamento (Estudo 

IV). Os estudos I e II não apresentaram diferença entre os grupos para a Escala de 

Ashworth. Os estudos III, V e VI não demonstraram diferenças para os desfechos 

avaliados, incluindo melhora da espasticidade medida por NRS e na Escala de Ashworth. 

Os autores concluem que Nabiximols é provavelmente eficaz para reduzir os sintomas 

relatados pelo paciente em 6 semanas e provavelmente ineficaz para reduzir medidas 

objetivas de avaliação da doença em 6 semanas. Wade et al. (2010) conduziram uma 

revisão sistemática com meta-análise para avaliar a eficácia e a segurança de Sativex® 
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para espasticidade associada a EM. Os resultados de três ensaios clínicos 

randomizados, controlados com placebo, duplo cego e paralelo foram combinados para 

análise. Um total de 666 pacientes foram analisados. Houve melhora significativa na 

espasticidade medida por escala visual analógica (EVA) ou escala de classificação 

numérica (NRS). Uma maior proporção dos pacientes tratados com nabiximols foi 

respondedor e houve melhora na impressão global de mudança pelo paciente, com 

significância estatística. Na análise dos resultados da Escala de Ashworth não houve 

diferença estatisticamente significativa entre os tratamentos. 79,3% dos pacientes com 

nabiximols e 55,8% com placebo experimentaram pelo menos um evento adverso, mas 

a maioria foi de gravidade leve a moderada. Os autores concluem que os nabiximóis são 

bem tolerados e reduzem a espasticidade em pacientes com EM.”4 

 

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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