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Nota técnica n° 38 

Elaborada em 16/03/2020 

 

Medicamento solicitado: Vedolizumabe 

 

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: Entyvio - Vedolizumabe 300 mg 

 

ANÁLISE FARMACÊUTICA 

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

 O medicamento em questão possui registro na ANVISA sob o nº 

106390271, com vencimento do registro em 05/2020.1 

 

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

previstas na bula? 

Vedolizumabe é indicado para o tratamento de pacientes adultos com: 

- Colite ulcerativa moderada a grave na fase ativa que apresentaram uma 

resposta inadequada, perda de resposta ou são intolerantes ao tratamento 

convencional ou a um antagonista de fator de necrose tumoral alfa (TNF-α). 

- Doença de Crohn moderada a grave na fase ativa que apresentaram uma 

resposta inadequada, perda de resposta ou são intolerantes ao tratamento 

convencional ou a um antagonista de fator de necrose tumoral alfa (TNF-

α).1 

 

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/25351596045201401/?substancia=25770 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351596045201401/?substancia=25770
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 O paciente é portador de Doença de Crohn há dois anos – CID K 50.0 

(Pancolite). 

 

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. ( ) Não     (X) Sim,  

 Há o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Doença de 

Crohn de acordo com a Portaria Conjunta Nº 14, de 28 de Novembro de 

2017.2 

 

7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o 

tratamento da doença que acomete o paciente? 

Os medicamentos disponíveis pelo SUS são:2,3 

 
2http://conitec.gov.br/images/Protocolos/Portaria_Conjunta_14_PCDT_Doenca_de_Crohn_28_11_2017.pdf 

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

http://conitec.gov.br/images/Protocolos/Portaria_Conjunta_14_PCDT_Doenca_de_Crohn_28_11_2017.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/dezembro/11/Rename-2020.pdf
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• Sulfassalazina: comprimido de 500 mg 

• Mesalazina: comprimido de 400, 500 e 800 mg 

• Hidrocortisona: solução injetável de 100 e 500 mg 

• Prednisona: comprimido de 5 e 20 mg 

• Metilprednisolona: solução injetável 500 mg 

• Metronidazol: comprimido de 250 e 400 mg 

• Ciprofloxacino: comprimido de 500 mg 

• Azatioprina: comprimido de 50 mg 

• Metotrexato: solução injetável de 50 mg 

• Infliximabe: frasco-ampola com 100 mg 

• Adalimumabe: seringa pré-preenchida com 40 mg 

• Certolizumabe pegol: seringa pré-preenchida com 200 mg 

• Alopurinol: comprimidos de 100 e 300 mg 

 

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

caso positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  

( ) Não     (X) Sim4 

De acordo com a Portaria Nº 26, de 23 de maio de 2019, torna pública 

a decisão de não incorporar o vedolizumabe para o tratamento de 

pacientes adultos com doença de Crohn moderada a grave, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde - SUS. 5 

 
4 http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2019/Relatorio_Vedolizumabe_Crohn.pdf 

5 http://conitec.gov.br/images/PortariaSCTIE_26_2019.pdf 

http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2019/Relatorio_Vedolizumabe_Crohn.pdf
http://conitec.gov.br/images/PortariaSCTIE_26_2019.pdf
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9. Qual o preço máximo do medicamento estabelecido pela Câmara de 

Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)? 

ENTYVIO (TAKEDA PHARMA), 300 MG PO LIOF INJ CT 1 FA VD TRANS 

– R$ 19.352,13. 

Preço Máximo ao Consumidor (PMC) aprovado pela CMED6 (ICMS 

18%) 

 

10.  Outras informações relevantes, a critério do órgão consultado  

O referido medicamento é registrado junto ao FDA.7 

 Em relação a eficácia e segurança, o Plenário da CONITEC apontou 

como uma importante limitação para considerar a entrada do vedolizumabe 

no SUS a ausência de estudos comparativos com tecnologias ativas e com 

tempo de seguimento compatível com uma doença crônica.4 

Ademais, uma vez que não se pode afirmar por sua superioridade em 

relação aos medicamentos anti-TNF para a indicação proposta, não se 

justificaria um preço de incorporação superior aos seus comparadores. Por 

conta disso, foi deliberado por não recomendar a incorporação no SUS do 

vedolizumabe.4 

 De acordo com a NICE, o vedolizumab é recomendado como uma 

opção para o tratamento da doença de Crohn moderada a severamente 

ativa somente se: 

 
6 http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2829072/LISTA+CONFORMIDADE_2019-12-10.pdf/fa8a856b-

0483-440d-b240-2691814ff74e 

7 https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=BasicSearch.process 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2829072/LISTA+CONFORMIDADE_2019-12-10.pdf/fa8a856b-0483-440d-b240-2691814ff74e
http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2829072/LISTA+CONFORMIDADE_2019-12-10.pdf/fa8a856b-0483-440d-b240-2691814ff74e
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=BasicSearch.process
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- Um inibidor do fator de necrose tumoral alfa falhou (ou seja, a doença 

respondeu inadequadamente ou perdeu a resposta ao tratamento) ou; 

- Um inibidor do fator de necrose tumoral alfa não pode ser tolerado ou é 

contraindicado. 8 

 

ANÁLISE MÉDICA 

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

na documentação médica apresentada?  

Segundo dados clínicos, colonoscopia e exame anatomoclínico anexados 

ao processo, o paciente é portador de doença de Crohn – K50.1 (doença de 

Crohn de cólons) 

 

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

médica apresentada? 

Doença de Crohn de cólons, forma moderada a grave (segundo dados 

clínicos, endoscópicos e histopatológico anexados no processo).  

 

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, utilizou as principais medicações disponibilizadas pelo SUS para o seu 

caso.  

 

 
8 https://www.nice.org.uk/guidance/ta352/chapter/1-Guidance 

https://www.nice.org.uk/guidance/ta352/chapter/1-Guidance
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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, infelizmente o paciente não respondeu aos medicamentos 

disponibilizados pelo SUS (sem melhora clínica nem endoscópica)   

 

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 vedolizumab é efetivo tanto na indução como na manutenção da 

remissão em pacientes com doença de Crohn (DC) nos casos moderados a 

graves.  

O vedolizumab é um anticorpo monoclonal IgG1 que atua bloqueando a 

integrina α4β7 resultando em atividade anti-inflamatória seletiva do 

intestino. Três estudos randomizados envolvendo 969 pacientes tratados 

com vedolizumab ou placebo relatados na indução de resposta clínica, 

indução de remissão clínica, graves e graves em pacientes adultos com 

moderada a grave CD ativo. Pacientes nesses estudos foram 

acompanhados por 6 a 10 semanas. A remissão clínica foi mais comum em 

doentes a receber vedolizumab em comparação com placebo [RR: 2,01; IC 

95%: 1,50–2,71]. Da mesma forma, a resposta clínica também foi mais 

comum em pacientes recebendo vedolizumabe comparado com placebo 

[40,8% vs 25,7%; RR: 1,55; IC95%: 1.14–2.11]. A qualidade da evidência 

para esses resultados foi alta. As taxas de eventos adversos graves com 
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vedolizumab não foram significativamente diferentes com placebo [RR: 

0,94; IC 95%: 0,61–1,45] 

 

 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 há inferioridade na eficácia do medicamento postulado em relação às 

eventuais alternativas oferecidas pelo SUS. Não há ainda, até o atual 

momento estudo “head-to-head” com vedolizumab e a classe de anti-TNF 

(alternativa oferecida pelo SUS) na doença de Crohn, apenas na retocolite 

ulcerativa e neste ensaio, pacientes com retocolite ulcerativa moderada a 

gravemente ativa, o vedolizumabe foi superior ao adalimumabe no que se 

refere à obtenção de remissão clínica e melhora endoscópica .  

O vedolizumab é um anticorpo monoclonal IgG1 que atua bloqueando a 

integrina α4β7 resultando em atividade anti-inflamatória seletiva do intestino 

e seu uso é recomendado pelas Diretrizes da ECCO sobre tratamento 

clínico da doença de Crohn,  para indução de resposta e remissão em 

pacientes com moderada a grave Doença de Crohn com resposta 

inadequada ao convencional terapia e / ou terapia anti-TNF (forte 

recomendação, evidência de qualidade moderada)  

Conforme citado na questão anterior, três estudos randomizados 

envolvendo 969 pacientes tratados com vedolizumab ou placebo relatados 

na indução de resposta clínica, indução de remissão clínica, graves e graves 

em pacientes adultos com doença de Crohn moderada a grave ativa. 
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Pacientes nesses estudos foram acompanhados por 6 a 10 semanas. A 

remissão clínica foi mais comum em doentes a receber vedolizumab em 

comparação com placebo [RR: 2,01; IC 95%: 1,50–2,71]. Da mesma forma, 

a resposta clínica também foi mais comum em pacientes recebendo 

vedolizumabe comparado com placebo [40,8% vs 25,7%; RR: 1,55; IC95%: 

1.14–2.11]. A qualidade da evidência para esses resultados foi alta. As taxas 

de eventos adversos graves com vedolizumab não foram significativamente 

diferentes com placebo [RR: 0,94; IC 95%: 0,61–1,45] 

O paciente, conforme o relatório médico anexado no processo, apresentou 

intolerância ao uso do imunossupressor azatioprina e além da não resposta 

ao uso do anti-TNF adalimumab, apresentou efeito colateral cardiovascular 

atribuído ao uso do referido imunobiológico adalimumab.  

Houve relatos na literatura que o agravamento da insuficiência cardíaca era 

um possível evento em um estudo controlado randomizado que investiga o 

uso de terapia com TNF na insuficiência cardíaca. A maioria dos pacientes 

inscritos eram da New York Heart Association III (NYHA) na linha de base e 

no grupo recebendo altas doses do anti-TNF infliximabe (10 mg / kg) foram 

afetados adversamente com maior probabilidade de hospitalização, alta 

frequência de piora da insuficiência cardíaca, com o risco de eventos 

clínicos adversos persistirem por até cinco meses após a interrupção da 

terapia. 

As principais fontes de dados de segurança nas terapias das doenças 

inflamatórias intestinais são derivadas de ensaios clínicos, ensaios de 

extensão a longo prazo e estudos de vida real; são escassas as análises 

comparativas de segurança. 
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Um conjunto integrado de dados de ensaios clínicos de 2932 pacientes com 

UC ou CD moderada a severamente ativa fornecem evidências de que não 

há preocupações significativas de segurança associadas ao tratamento com 

vedolizumabe. Vedolizumabe oferece um mecanismo de ação direcionado 

e seletivo, sem qualquer aumento claro do risco de infecções oportunistas 

sistêmicas graves ou outras complicações comuns de um conjunto de 

doenças que normalmente requerem terapia ao longo da vida. 

1. Sands, B.E et al. Vedolizumab versus Adalimumab for Moderate-to-

Severe Ulcerative Colitis. N Engl J Med. 2019; 381(13):1215-1226 

2.Torres J. et al. ECCO Guidelines on Therapeutics in Crohn's Disease: 

Medical Treatment part 1. Journal of Crohn's and Colitis, 2020, 4–22 

3. Sandborn WJ, Feagan BG, Rutgeerts P, et al.; GEMINI 2 Study Group. 

Vedolizumab as induction and maintenance therapy for Crohn’s disease. N 

Engl J Med 2013;369:711–21 

4. Feagan BG, Greenberg GR, Wild G, et al. Treatment of active Crohn’s 

disease with MLN0002, a humanized antibody to the alpha4beta7 integrin. 

Clin Gastroenterol Hepatol 2008; 6:1370–7. 85.  

5. Sands B, Feagan B, Rutgeerts P, et al. Effects of vedolizumab induction 

therapy for patients with Crohn’s disease in whom tumor necrosis factor 

antagonist treatment failed. Gastroenterology 2014;3;618–27.e3 

6. Chung ES. Randomized, double‐blind, placebo‐controlled, pilot trial of 

infliximab, a chimeric monoclonal antibody to tumor necrosis factor‐, in 

patients with moderate‐to‐severe heart failure: results of the anti‐TNF 
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Therapy Against Congestive Heart Failure (ATTACH) trial. Circulation. 

2003;107:3133–3140 

7. Queiroz N.S.F., Regueiro M.Safety considerations with biologics and new 

inflammatory bowel disease therapies. Curr Opin Gastroenterol .2020; 36: I-

8  

8. Colombel, J. F. et al. The safety of vedolizumab for ulcerative colitis and 

Crohn’s disease. Gut 2017;66:839–851.  

 

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? 

O uso do medicamento reivindicado é eficaz no tratamento da doença de 

Crohn e com literatura evidenciando bom perfil de segurança, conforme 

referências acima citadas.   

 

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, o paciente do caso apresentou intolerância ao imunossupressor 

azatioprina, falha na resposta ao anti-TNF e ainda apresentou efeito 

colateral associado ao mesmo conforme descrito no relatório médico, 

necessitando de troca da classe do imunobiológico. O vedolizumab é eficaz 
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no manejo da doença de Crohn moderada a grave, com bom perfil de 

segurança (referências acima citadas). Infelizmente, os protocolos clínicos 

e as diretrizes terapêuticas para doença de Crohn do Ministério da Saúde 

não contemplam o imunobiológico vedolizumab para a doença de Crohn. 

 

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).  

1. Torres J. et al. ECCO Guidelines on Therapeutics in Crohn's Disease: 

Medical Treatment part 1. Journal of Crohn's and Colitis, 2020, 4–22 

 

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

do medicamento analisado? 

Manutenção do quadro atual a curto prazo e a médio prazo, com a evolução 

para o processo crônico, com formação de displasia e surgimento do 

adenocarcinoma colônico.   

1. Chambers et al. - Cancer surveillance in ulcerative colitis. Br J Surg 2005; 

92 (8): p. 928-936. 
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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?  

Inicialmente para a indução é administrado por via intravenosa em uma dose 

fixa de 300 mg às 0, 2 e 6 semanas   

Para doses de manutenção é realizada administração por via intravenosa 

uma dose fixa de 300 mg a cada 8 semanas depois. Os pacientes que não 

obtiverem resposta na semana 6 podem se beneficiar uma administração 

adicional na semana 10. 

A necessidade de reavaliação para sua continuidade segundo dados de 

literatura seria em 52 semanas.  

A monoterapia com vedolizumab, administrada IV a 300 mg a cada 8 

semanas, foisuperior ao placebo na manutenção da remissão clínica em 

pacientes com CD moderada a grave que alcançou remissão com 

vedolizumab [RR: 1,81; IC95%: 1,26-2,59] Na semana 52, 60/154 pacientes 

[39,0%] recebendo vedolizumabe a cada 8 semanas e 56/154 pacientes 

[36,4%] recebendo vedolizumabe a cada 4 semanas estavam em remissão 

clínica em comparação com 33/153 pacientes [21,6%] recebendo placebo 

[p <0,001 ep = 0,004, respectivamente]. Além disso, vedolizumab foi eficaz 

na manutenção da remissão clínica livre de esteroides [RR: 2,00; IC95%: 

1,11–3,61] e mostrou uma incidência semelhante de eventos adversos em 

comparação com o placebo até a semana 54 [RR: 1,21; 95% IC: 0,73–2,00]. 

Dados de longo prazo além de 52 semanas são necessários para avaliar 

corretamente o perfil de segurança. 
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1. Sandborn WJ, Feagan BG, Rutgeerts P, et al.; GEMINI 2 Study Group. 

Vedolizumab as induction and maintenance therapy for Crohn’s disease. N 

Engl J Med 2013;369:711–21. 

2. Torres J. et al. ECCO Guidelines on Therapeutics in Crohn's Disease: 

Medical Treatment part 1. Journal of Crohn's and Colitis, 2020, 4–22 

 

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? 

• Recomendação da  ECCO Guidelines on Therapeutics in Crohn's 

Disease: Medical Treatment : 

Vedolizumab para indução de resposta e remissão em pacientes com 

moderada a grave Doença de Crohn com resposta inadequada ao 

convencional terapia e / ou terapia anti-TNF [forte recomendação, evidência 

de qualidade moderada]. 

Vedolizumab para manter a remissão clínica em pacientes com doença de 

Crohn moderada a grave que alcançaram remissão com vedolizumab [forte 

recomendação, evidência de qualidade moderada]. 

1. Torres J. et al. ECCO Guidelines on Therapeutics in Crohn's Disease: 

Medical Treatment part 1. Journal of Crohn's and Colitis, 2020, 4–22 
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2. Sandborn WJ, Feagan BG, Rutgeerts P, et al.; GEMINI 2 Study 

Group. Vedolizumab as induction and maintenance therapy for 

Crohn’s disease. N Engl J Med 2013;369:711–21 

3. Feagan BG, Greenberg GR, Wild G, et al. Treatment of active Crohn’s 

disease with MLN0002, a humanized antibody to the alpha4beta7 

integrin. Clin Gastroenterol Hepatol 2008; 6:1370–7. 85.  

4. Sands B, Feagan B, Rutgeerts P, et al. Effects of vedolizumab 
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