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Nota técnica n° 36 

Elaborada em 27/12/2019  

 

Medicamento solicitado: Humira (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 FARMACOLÓGICA 

Medicamento solicitado: Humira® (Adalimumabe) 

 

ANÁLISE FARMACÊUTICA 

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

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

Adalimumabe. Classe terapêutica: antinflamatórios antirreumáticos. 

Data do registro: 24/02/2014. Data de vencimento: 04/20231. 

 

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

previstas na bula? 

Adultos: artrite reumatoide; Artrite psoriásica; Espondiloartrite axial 

(Espondilite anquilosante (EA) e Espondiloartrite axial não radiográfica 

(espondiloartrite axial sem evidência radiográfica de EA); Doença de 

Crohn; Colite ulcerativa ou Retocolite ulcerativa; Psoríase em placas; 

Hidradenite supurativa; Uveíte2. 

  

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

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

 
1https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351068850201478/?nomeProduto=humira&situacaoRegistro=V 

2http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=1338692015&pIdAn exo=2454789 

 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351068850201478/?nomeProduto=humira&situacaoRegistro=V
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Este é um medicamento de uso crônico e a duração do tratamento será 

de acordo com cada paciente. O limite máximo diário de administração 

não foi determinado em humanos2. 

Posologia prescrita: Adalimumabe 40 mg, sendo 2 seringas ao mês. 

Aplicar 1 ampola SC (subcutânea) 14/14 dias.  

O medicamento Adalimumabe não apresenta posologia descrita na bula 

para a doença diagnosticada e sim, para as referidas na questão 2, Isto 

incluiu o tratamento da uveíte não infecciosa, a qual a doença de Behçet 

é uma causa. 

Segundo a CONITEC, o esquema de administração para uveítes não 

infecciosas pode ser:  

• Adalimumabe: dose inicial de 80 mg, por via subcutânea, seguida 

de doses de 40 mg administradas em semanas alternadas a partir 

da semana seguinte à dose inicial7. 

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)? () Não     (x) Sim 
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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? (x) Não     () Sim 

O PCDT que foi encontrado, relaciona-se com Uveítes não infecciosas, 

sendo uma possível complicação causada pela doença de Behçet (doença 

sistêmica).  

PCDT para uveítes não infecciosas6 

 

7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o 

tratamento da doença que acomete o paciente? 

O tratamento das uveítes não infecciosas é baseado na busca da 

homeostase imunológica do paciente. Procura-se, com a terapia, a 

supressão da reatividade imune aberrante e a manutenção da integridade 

do sistema de defesa do hospedeiro durante o maior tempo possível7. 

 
3http://www1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_saude/Lista%20de%20Medicamentos/_remume_londrina_2019_2_edicao

_publicada_novo.pdf 

 

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

 
5 http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/dezembro/11/Rename-2020.pdf 

 
6 http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2019/Relatorio_PCDT_UvetesNaoInfecciosas_CP29_2019.pdf 

 
7 http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2019/Relatorio_PCDT_UvetesNaoInfecciosas_CP29_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
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/dezembro/11/Rename-2020.pdf
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2019/Relatorio_PCDT_UvetesNaoInfecciosas_CP29_2019.pdf
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2019/Relatorio_PCDT_UvetesNaoInfecciosas_CP29_2019.pdf
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Não foram encontrados medicamentos específicos para esta doença em 

fontes seguras.  

Alguns medicamentos citados no processo, utilizados pela paciente, 

encontram-se no PCDT referente a Uveítes não infecciosas, sendo eles: 

 

• Azatioprina: comprimidos de 50 mg  

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

100 mg/mL  

• Prednisona: comprimidos de 5 mg e 20 mg  

• Metilprednisolona: pó para solução injetável 500 mg  

• Adalimumabe: solução injetável 40mg7 

 

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

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

Para algumas doenças específicas houve a decisão de incorporação no 

SUS, recentemente: Uveite não infecciosa intermediária, posterior e 

panuveites ativa (19/03/2018). Para outras, não houve incorporação8.  

 

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

Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)? 

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

 

http://conitec.gov.br/tecnologias-em-avaliacao
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HUMIRA (ABBVIE) 40MG SOL INJ CT 2 BL X SER PREENC VD TRANS 

X 0,4 ML + CAN APLIC (ADVANCE) + ENV LEN ALCOOL 

HUMIRA (ABBVIE) 40MG SOL INJ CT 2 BL X SER PREENC VD TRANS 

X 0,4 ML + ENV LEN ALCOOL  

HUMIRA (ABBOTT) 40MG SOL INJ CT 2 BL X SER X 0,8 ML + ENV 

LENÇO COM ALCOOL 

HUMIRA (ABBVIE) 40 MG SOL INJ CT 2 BL X SER X 0,8 ML + SIST 

APLIC PLAST (PEN) + ENV LENÇO COM ÁLCOOL. 

HUMIRA (ABBVIE) 40MG SOL INJ CT 2 BL X SER X 0,8 ML + ENV 

LENÇO COM ALCOOL 

HUMIRA (ABBVIE) 40MG SOL INJ CT 2 BL X SER PREENC VD TRANS 

X 0,4 ML + CAN APLIC +ENV LEN ALCOOL 

40 MG SOL INJ CT 2 CX X 1 FA VD TRANS X 0,8 ML + 1 SER + AGU + 

1 ADPT + 2 LEN ALCOOL9 

ICMS 18% R$ 11.082,499 

 

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) 

 
9http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2829072/LISTA+CONFORMIDADE_2019-11-14.pdf/1a217a03-8f96-4ed3-9cb9-

40425e76bb41 
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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 uveíte10. 

 

ANÁLISE MÉDICA 
 

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

na documentação médica apresentada?  

Doença de Behçet – CID-10: M35.2 

 

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

médica apresentada? 

Mononeurite múltipla, eritema nodoso, pseudofoliculite, úlceras orais e 

genitais, enterorragia, trombose venosa profunda em membro inferior 

esquerdo e membro superior direito, tromboembolismo pulmonar e, 

recentemente, em agosto/2019, necessitou internação hospitalar devida 

vasculite em SNC, com crises convulsivas e rebaixamento do nível de 

consciência.  

 

3. De acordo com a documentação médica apresentada, o paciente 

já foi submetido a todos os tratamentos disponibilizados pelo SUS? 

 
     10 https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/125057s409lbl.pdf#page=56 
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Em existindo PCDT para a doença, o mesmo foi aplicado para o 

caso? 

Nesse processo, de acordo com o primeiro relatório médico apresentado, 

datado de 15/04/2013, paciente fez uso das seguintes medicações 

disponíveis no SUS: corticosteroide, colchicina, paracetamol, AINH, 

metotrexate, azatioprina, ciclofosfamida, codeína, gabapentina, morfina, 

infliximabe e rituximabe. 

Não há PCDT para doença de Behçet até o presente momento, apenas de 

uma de suas complicações, que é a uveíte. 

 

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.  

Segundo o relatório médico, a paciente teve melhora temporária com as 

medicações; porém, voltou a ter exacerbação do quadro clínico, 

culminando, em agosto/2019, com manifestação grave da doença1, uma 

vasculite de SNC, apesar do tratamento. Ainda, paciente com histórico de 

eventos tromboembolólicos, outro comemorativo de gravidade da doença.  

 

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? 
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Sim. É indicado para o tratamento de casos graves e/ou refratárias da 

doença.2,3 

 

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? 

Sim. No caso de doença com comprometimento em SNC e eventos 

tromboembólicos - indicadores de maior gravidade, como é o caso da 

paciente –, o adalimumabe tem evidência de superioridade quando 

comparado a demais terapêuticas, na falha ao uso de drogas sintéticas.2,3 

Uma vez otimizado o tratamento, a paciente pode reduzir o risco de 

complicações e mesmo de morte. 

 

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. Na última revisão do EULAR (o Colégio Europeu de Reumatologia) 

para doença de Behçet2, os anti-TNFa (adalimumabe e infliximabe) são 

citadas como drogas de primeira linha para o tratamento de neuro-Behçet. 

Dado que a paciente em questão fez uso de infliximabe e teve falha, é 

recomendada a troca de anti-TNF, pelo adalimumabe, que pode apresentar 
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maior rapidez de resposta terapêutica quando comparado à drogas 

sintéticas, o que é imprescindível par ao prognóstico da paciente. 

 

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. Paciente teve falha e/ou intolerância às medicações disponibilizadas 

pelo SUS, além de apresentar manifestações graves da doença, indicando 

necessidade de otimização do tratamento.2 

 

9. Quais os efeitos esperados com a utilização do medicamento 

postulado (informar o perfil de variáveis de desfecho clínico mais 

favoráveis ao medicamento solicitado)? 

Controle dos sintomas (úlceras orais e genitais, mononeurite, enterorragia, 

crises convulsivas) e, com isso, melhorar a qualidade de vida da paciente e 

o prognóstico de seu caso, com possível redução em mortalidade. 

 

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

utilização do medicamento analisado? 

Risco de sequelas neurológicas, de dependência de terceiros e de morte. 
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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?  

Por se tratar de doença autoimune crônica, o tratamento deve ser mantido 

por tempo indeterminado.  

Não há consenso sobre o tempo de reavaliação, mas se recomenda que 

seja realizada a cada 3 meses. 

 

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? 

Noel, 2014: nível de evidência baixa, recomendação alta. 

Hatemi, 2018: nível de evidência moderada, recomendação alta. 

Emmi, 2018: nível de evidência baixa, recomendação alta. 

 

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 interesse a declarar. 

 

1 NOEL, N. et. al. Long-term outcome of neuro-Behçet’s disease. Arthritis & 

Rheumatology, v. 66, n. 5, p. 1306-1314, 2014.  
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2 HATEMI, G. et. al. 2018 update of the EULAR recommendations for the 

management of Behçet’s syndrome. Annals of the Rheumatic Diseases, v. 

77, n. 6, p. 808-818, 2018. 

 

3 EMMI, G. et. al. Adalimumab-based treatment versus disease-modifying 

antirheumatic drugs for venous thrombosis in Behçet’s syndrome: a 

retrospective study of seventy patients with vascular involvement. Arthritis & 

Rheumatology, v. 70, n. 9, p. 1500-1507, 2018.  

 

 


