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Nota técnica n° 40 

Elaborada em 22/02/2020 

 

Medicamento solicitado: Ocrelizumabe 

 

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: Ocrelizumab 

 

ANÁLISE FARMACÊUTICA 

1. O medicamento está registrado na ANVISA?  ( ) Não     (X) Sim1 

 

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

previstas na bula? 

Tratamento de pacientes com formas recorrentes de esclerose múltipla 

(EMR) e de pacientes com esclerose múltipla primária progressiva (EMPP)2 

 

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

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

De acordo a documentação a paciente tem o diagnóstico de esclerose 

múltipla primária progressiva (EMPP), CID10 G35. 

 

4. Existe medicamento genérico ou similar para o tratamento da 

enfermidade? Em caso positivo, qual(is)? (X) Não     ( ) Sim3 

 

5. O medicamento está incluído na Relação Municipal de 

Medicamentos (REMUME), Relação Estadual de Medicamentos 
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(RESME) ou na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME)? Se sim, qual(is)?  

(X) Não     ( ) Sim4 

 

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) Sim5 

 

7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o 

tratamento da doença que acomete o paciente? 

Glatirâmer; 

Betainterferonas;  

Teriflunomida; 

Azatioprina; 

Metilprednisolona; 

Fumarato de dimetila; 

Fingolimode; 

Natalizumabe. 

 

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

caso positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  

( ) Não     (X) Sim, 
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Pelo exposto, a CONITEC, em sua 74ª reunião ordinária, nos dias 06 e 07 

de fevereiro de 2019, recomendou a não incorporação no SUS de 

ocrelizumabe para tratamento de pacientes com as formas recorrentes da 

esclerose múltipla. A partir das evidências encontradas não foi possível 

concluir sobre a segurança do ocrelizumabe em longo prazo e de sua 

superioridade em relação ao natalizumabe quanto à eficácia. Essas 

incertezas, somadas ao elevado custo do ocrelizumabe pode comprometer 

a sustentabilidade do SUS, além de colocar em risco os pacientes em 

tratamento desta condição6. 

 

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

Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)? 

Ocrelizumab 30 MG/ML SOL DIL INFUS IV CT FA VD TRANS X 10 ML R$ 

30.788,91 

 

10.  Outras informações relevantes, a critério do órgão consultado  

Ocrelizumabe é recomendado como uma opção para o tratamento da 

esclerose múltipla recorrente-remitente em adultos com doença ativa 

definida por características clínicas ou de imagem, apenas se: o 

alemtuzumab é contra-indicado ou não é adequado7. 

Ocrelizumabe é recomendado como uma opção para o tratamento precoce 

da esclerose múltipla progressiva primária com características de atividade 
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inflamatória em adultos8. 

Ocrelizumabe é indicado para o tratamento de pacientes com formas 

progressivas primárias ou recorrentes da esclerose múltipla9. 

 

ANÁLISE MÉDICA 

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

na documentação médica apresentada?  

Esclerose múltipla primariamente progressiva (CID-10: G35). 

 

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

médica apresentada? 

 Segundo relatório emitido em 02/12/2019, a paciente, que apresentou 

sintomas iniciais da doença em questão aos 13 anos de idade (hoje 

contabilizando aproximadamente 19 anos de doença / sintomas), 

apresentou piora objetiva do quadro clínico em relação à avaliação 

ambulatorial anterior com alentecimento no Teste dos Nove Pinos (mão 

direita com tempo maior que 5 minutos e incapacidade de realização com a 

mão esquerda). Também está incapacitada de andar há cerca de 5 anos e 

em uso de cadeira de rodas. Atual Escala Expandida do Estado de 

Incapacidade na Esclerose Múltipla (EDSS)10 com pontuação de 8,0. Por 

definição, EDSS acima de 6,0 configura doença grave, com limitações 

importantes das atividades de vida diária e nítida dependência de terceiros. 

 
8 https://www.nice.org.uk/guidance/ta585/chapter/1-Recommendations 
9 https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/761053lbl.pdf 
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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? 

 Apesar de existir PCDT5 para a doença em questão, esclerose 

múltipla, a forma da doença do paciente, primariamente progressiva, não 

apresenta resposta satisfatória aos tratamentos ofertados pelo SUS, tendo 

sido excluída da documentação. 

 

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. Os medicamentos fornecidos pelo SUS: Glatirâmer, 

betainterferonas, teriflunomida, azatioprina, metilprednisolona, fumarato de 

dimetila, fingolimode e natalizumabe não apresentaram eficácia satisfatória 

no controle dos sintomas da forma primariamente progressiva da esclerose 

múltipla. Até o momento, a única medicação que demonstrou ser eficaz para 

essa apresentação da doença da paciente foi o ocrelizumabe. 

 

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 ocrelizumabe está indicado para o diagnóstico nosológico / 

etiológico da paciente em questão, porém não existem dados literários 

suficientes que garantam a eficácia da medicação em portadores de EDSS 
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iguais ou superiores a 7,0. Além disso, diversos órgãos já se posicionaram 

contra a administração em pacientes com duração da doença maior que 15 

anos.6,7,8,11,12,13,  

 

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. O ocrelizumabe é a única medicação disponível para tratamento 

da forma primariamente progressiva da esclerose múltipla14, levando em 

consideração as ressalvas já citadas anteriormente em relação à duração 

da doença / início dos sintomas e comprometimento funcional atual do 

paciente. 

 

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. Já comentado anteriormente. 

 

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? 
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Sim. Já comentado anteriormente, levando em consideração as 

ressalvas já citadas anteriormente em relação à duração da doença / início 

dos sintomas e comprometimento funcional atual do paciente. 

 

9. Quais os efeitos esperados com a utilização do medicamento 

postulado (informar o perfil de variáveis de desfecho clínico mais 

favoráveis ao medicamento solicitado)? 

 Redução da progressão clínica e de neuroimagem em comparação 

com o placebo.14 

 

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

do medicamento analisado? 

 Progressão dos sintomas, agravamento motor, sensitivo, 

coordenação, cognitivo, funcional  / esfincteriano, visual, comprometimento 

da fala e qualquer outro déficit neurológico focal relacionado às funções do 

sistema nervoso central. 

 

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?  

O Ocrelizumabe é administrado em infusão intravenosa através de um 

acesso exclusivo e sob estreita supervisão de um profissional de saúde 

experiente e com acesso a suporte médico adequado para tratar reações 

adversas. Infusões de ocrelizumabe não devem ser administradas em 

injeção ou em bolus intravenoso. Deve-se diluir o medicamento em cloreto 
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de sódio 0,9%. Antes da aplicação, poderá ser feita uma pré-medicação 

para evitar reações relacionadas à infusão, que poderá incluir corticoides, 

antialérgicos e também medicação para febre. A dose inicial de 600 mg é 

administrada na forma de duas infusões intravenosas separadas: a primeira 

como uma infusão de 300 mg seguida 2 semanas depois por uma segunda 

infusão de 300 mg. Doses subsequentes (após dose inicial) são 

administradas em uma infusão única intravenosa de 600mg a cada 6 

meses.1 Duração do tratamento: indeterminado. 

 

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? 

Tais questões já foram explicadas nas questões anteriores. Os 

principais estudos que embasaram as justificativas foram os estudos 

randomizados fase III: OPERA I, OPERA II e ORATORIO.17 Outras 

evidências com menor poder de evidência também estão disponíveis na 

literatura.1, 15,16,17,18 

 

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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