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Nota técnica n° 35 

Elaborada em 12/12/2019 

 

Medicamento solicitado: Ofev (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.
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IDENTIFICAÇÃO DA ANÁLISE FARMACOLÓGICA 

Medicamento solicitado: Ofev (Nintedanibe) 

 

ANÁLISE FARMACOLÓGICA 

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

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

de nintedanibe. Classe terapêutica: Antineoplásico Data do registro: 

26/10/2015 Data de vencimento: 10/2020.1 

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

previstas na bula? 

A) OFEV é indicado para o tratamento e retardo da progressão da fibrose 

pulmonar idiopática (FPI).  

B) É também indicado em combinação com o docetaxel para o tratamento 

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

localmente avançado, metastático ou recorrente, com histologia de 

adenocarcinoma, após primeira linha de quimioterapia à base de platina.2 

 

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

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

 
1 https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351456304201563/?substancia=25459 
2 
https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/medicamentos/arquivo/bula/parecer/eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJqdGk
iOiIxMTU1OTIyNCIsIm5iZiI6MTU3NTY2MDA1MCwiZXhwIjoxNTc1NjYwMzUwfQ.qhVATUmb2PXkTN_VRhk6Bv7hFr8
ASHtFP2zOGGiDHLoBQ5DS0ptIFYfGqvTDoLoQZOQ7CEDsFp0N2KUOUVooNQ/?Authorization=Guest 
 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351456304201563/?substancia=25459
https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/medicamentos/arquivo/bula/parecer/eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJqdGkiOiIxMTU1OTIyNCIsIm5iZiI6MTU3NTY2MDA1MCwiZXhwIjoxNTc1NjYwMzUwfQ.qhVATUmb2PXkTN_VRhk6Bv7hFr8ASHtFP2zOGGiDHLoBQ5DS0ptIFYfGqvTDoLoQZOQ7CEDsFp0N2KUOUVooNQ/?Authorization=Guest
https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/medicamentos/arquivo/bula/parecer/eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJqdGkiOiIxMTU1OTIyNCIsIm5iZiI6MTU3NTY2MDA1MCwiZXhwIjoxNTc1NjYwMzUwfQ.qhVATUmb2PXkTN_VRhk6Bv7hFr8ASHtFP2zOGGiDHLoBQ5DS0ptIFYfGqvTDoLoQZOQ7CEDsFp0N2KUOUVooNQ/?Authorization=Guest
https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/medicamentos/arquivo/bula/parecer/eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJqdGkiOiIxMTU1OTIyNCIsIm5iZiI6MTU3NTY2MDA1MCwiZXhwIjoxNTc1NjYwMzUwfQ.qhVATUmb2PXkTN_VRhk6Bv7hFr8ASHtFP2zOGGiDHLoBQ5DS0ptIFYfGqvTDoLoQZOQ7CEDsFp0N2KUOUVooNQ/?Authorization=Guest
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A paciente tem o diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática conforme os 

autos do processo. 

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)?  

(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? 

Os tratamentos disponíveis no SUS são antitussígenos, morfina, 

corticoterapia, oxigenoterapia (todos paliativos) e transplante de pulmão.3 

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

caso positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  

( ) Não     (X) Sim 

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 

 
3 http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2018/Relatorio_Nintedanibe_FPI.pdf 

http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2018/Relatorio_Nintedanibe_FPI.pdf
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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.3,4 

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

Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)? 

Ofev (BOEHRINGER INGELHEIM) 100mg, capsula mole, R$ 8.189,00.5  

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 Inglês 

recomenda o uso de Nintedanibe, desde que seja respeitado os seguintes 

critérios6:   

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

80%  

 
4 http://conitec.gov.br/images/Relatorios/Portaria/2018/PortariasSCTIE_86a88_2018.pdf 
5 http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2829072/LISTA+CONFORMIDADE_2019-11-14.pdf/1a217a03-
8f96-4ed3-9cb9-40425e76bb41 
6 https://www.nice.org.uk/guidance/ta379/chapter/1-Recommendations 

http://conitec.gov.br/images/Relatorios/Portaria/2018/PortariasSCTIE_86a88_2018.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2829072/LISTA+CONFORMIDADE_2019-11-14.pdf/1a217a03-8f96-4ed3-9cb9-40425e76bb41
http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2829072/LISTA+CONFORMIDADE_2019-11-14.pdf/1a217a03-8f96-4ed3-9cb9-40425e76bb41
https://www.nice.org.uk/guidance/ta379/chapter/1-Recommendations
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B) Tratamento é suspenso em caso de declínio absoluto de 10% ou mais 

na CVF preditiva em qualquer período de 12 meses. 

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. Apesar 

disso, quando analisados os documentos médicos juntados verifica-se que 

existe uma discordância entre a tomografia computadorizada de alta 

resolução e a biópsia pulmonar realizada. A primeira mostra-se incompatível 

com quadro de PIU e a segunda à mostra definitiva de PIU. Assim, não é 

possível o estabelecimento de fibrose pulmonar idiopática sem dúvidas de 

outros diagnósticos. O parecer é baseado assim, exclusivamente, no 

diagnóstico clínico e parecer emitido pelos médicos assistentes. 

 

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

médica apresentada? 

Paciente apresentou internações em decorrência a doença intersticial aguda 

com padrão de “crazy paving” e internações hospitalares secundárias. 

Apresenta-se estável no momento segundo as descrições espirometrias 

juntadas aos autos e relatos dos médicos assistentes. Não há no entanto, 

um relatório ou o prontuário médico da paciente. 
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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 

esparso. 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 clínico favorável ao paciente. Também não há tratamento no 

SUS com evidência científica que demonstre segurança. 

 

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? 

O medicamento solicitado é indicado no momento para o tratamento de 

fibrose pulmonar idiopática confirmada e com exclusão de outras causas 

como colagenoses, doença ocupacional e pneumonite de hipersensibilidade 

crônica; ou esclerodermia estabelecida com fibrose pulmonar associada. 
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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 primeiro ensaio clínico randomizado publicado sobre o uso de nintedanibe 

em fibrose pulmonar idiopática (FPI) denominou-se To imprOve pulMOnaRy 

fibROsis With BIBF1120 (TOMORROW) e teve uma duração de 12 meses. 

Neste estudo 1, 432 pacientes foram randomizados para receber placebo 

ou quantidades crescentes da medicação, culminando em 150 mg duas 

vezes ao dia. O uso de nintedanibe nas doses de 150 mg, duas vezes ao 

dia, cursou com redução significativa do número de episódios de EAs em 

comparação ao de placebo. Além disso, ao final do estudo, a intensidade de 

queda da capacidade vital forçada (CVF) no grupo tratado com essas doses 

da droga foi menor do que a do grupo controle (−0,06 l vs.−0,19 l; p = 0,06). 

Dois ensaios de fase III adicionais, relacionados à eficácia do nintedanibe 

na FPI, foram desenvolvidos simultaneamente e denominados INPULSIS 2. 

Em ambos os ensaios, a dose empregada da medicação foi de 150 mg duas 

vezes ao dia. No ensaio INPULSIS-1, o uso de nintedanibe levou a uma 

redução significativa da taxa anual de queda da CVF em comparação ao de 

placebo (−114,7 ml vs. −239,9 ml). No estudo INPULSIS-2, o uso da 

medicação também cursou com redução significativa da taxa anual de 

queda da CVF em relação ao de placebo (−113,6 ml vs. −207,3 ml). Naquele 

estudo, o uso de nintedanibe também esteve associado a um aumento 

significativo do tempo para surgimento do primeiro episódio de EA. 
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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? 

Quanto a efetividade, qualidade de vida, sobrevida, o medicamento 

solicitado é superior a aqueles oferecidos pelo SUS, pois é o único 

medicamento específico para tratamento e retardo da evolução da fibrose 

pulmonar idiopática quando há diagnóstico preciso desta patologia. 

 

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. 

 



 

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

  

  

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 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 e caso a 

função pulmonar se agrave mais de 10% em 3 meses deve-se suspender o 

medicamento. 

 

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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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. 

 


