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Nota técnica n° 43 

Elaborada em 13/03/2020 

 

Medicamento solicitado: Indometacina, verapamil, prednisona e 

sumatriptana 

 

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: Indometacina, verapamil, prednisona e 

sumatriptana 

 

ANÁLISE FARMACÊUTICA (Indometacina) 

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

 O medicamento em questão possui registro na ANVISA sob o nº 

117640119, com vencimento do registro em 08/20251. 

 

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

previstas na bula? 

As indicações da bula são: 

A) Nos estados ativos de: artrite reumatoide juvenil moderada a severa, 

osteoartrite, artropatia degenerativa do quadril, espondilite 

anquilosante e artrite gotosa aguda.  

B) Distúrbios musculoesqueléticos agudos, como bursite, tendinite, 

sinovite, tenossinovite, capsulite do ombro, entorses e distensões.  

C) Lombalgia (lumbago), febre (como adjunto, a curto prazo, de terapia 

específica), inflamação, dor, trismo e edema após procedimentos 

odontológicos.  

 
1 https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351417122200942/?substancia=5517 
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D) Inflamação, dor e edema após procedimentos cirúrgicos ortopédicos 

e procedimentos não cirúrgicos associados com redução e 

imobilização de fraturas ou deslocamentos. 

 

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

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

 Apesar de a bula não indicar o uso para a doença que acomete o 

paciente, esse medicamento é amplamente utilizado no manejo e prevenção 

da cefaleia em salvas2,3.  

 

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 

 

 
2 https://diretrizes.amb.org.br/_BibliotecaAntiga/cefaleias-em-adultos-na-atencao-primaria-a-saude-diagnostico-

e-tratamento.pdf 

3 http://www.rpmgf.pt/ojs/index.php/rpmgf/article/view/10268/10004 
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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? 

O SUS disponibiliza alguns dos medicamentos pleiteados, porém não existe 

protocolo clínico e diretriz terapêutica para a doença em questão. Logo, os 

medicamentos disponíveis podem não ser disponibilizados no caso 

concreto4. 

Verapamil: comprimido de 80 e 120 mg; solução injetável de 2,5 

mg/mL 

Prednisona: comprimido de 5 e 20 mg. 

 

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

caso positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  

(X) Não     ( ) Sim 

 

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

Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)? 

INDOCID (ASPEN PHARMA), 50 MG CAP GEL CT BL AL PLAST TRANS 

X 30 – R$ 37,45 x 4 caixas = R$ 149,80. 

 
4 https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/dezembro/17/170407M2018final.pdf 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/dezembro/17/170407M2018final.pdf
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Preço Máximo ao Consumidor (PMC) aprovado pela CMED5 (ICMS 18%) 

 

10.  Outras informações relevantes, a critério do órgão consultado  

Existe um Protocolo Nacional para Diagnóstico e Manejo das 

Cefaleias nas Unidades de Urgência do Brasil, datado de 2018.6 

Apesar de a bula não indicar o uso para a doença que acomete o 

paciente, esse medicamento é amplamente utilizado no manejo e prevenção 

da cefaleia em salvas7,8. 

 

ANÁLISE FARMACÊUTICA (Verapamil) 

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

 

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

previstas na bula? 

O cloridrato de Verapamil é indicado para adultos no tratamento de: 

A) Isquemia miocárdica (redução da quantidade de oxigênio para o 

músculo do coração): sem angina (dor no peito); com angina após 

esforço; angina em repouso. 

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

0483-440d-b240-2691814ff74e 

6 https://sbcefaleia.com.br/images/file%205.pdf 

7 https://diretrizes.amb.org.br/_BibliotecaAntiga/cefaleias-em-adultos-na-atencao-primaria-a-saude-diagnostico-

e-tratamento.pdf 

8 http://www.rpmgf.pt/ojs/index.php/rpmgf/article/view/10268/10004 

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://sbcefaleia.com.br/images/file%205.pdf
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B) Hipertensão arterial (pressão alta) leve e moderada: cloridrato de 

verapamil tem a vantagem de poder ser usado em pacientes com 

pressão alta e que também tenham asma (bronquite), diabetes, 

depressão, impotência sexual, doença em vasos cerebrais, varizes, 

doença coronárias, colesterol alto, ácido úrico alto e também pode ser 

usado por idosos. Diminui a pressão nas crises de pressão alta. 

C) Profilaxia das taquicardias supraventriculares (prevenção de alguns 

tipos de arritmias do coração): previne as arritmias com batimento 

cardíaco rápido (taquicardias supraventriculares; "flutter" ou fibrilação 

atrial) por meio de controle ou conversão para ritmo normal. 9 

 

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

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

Apesar de a bula não indicar o uso para a doença que acomete o 

paciente, esse medicamento é amplamente utilizado no manejo e prevenção 

da cefaleia em salvas10,11. 

 

4. Existe medicamento genérico ou similar para o tratamento da 

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

 
9 http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp 

10 https://diretrizes.amb.org.br/_BibliotecaAntiga/cefaleias-em-adultos-na-atencao-primaria-a-saude-diagnostico-

e-tratamento.pdf 

11 http://www.rpmgf.pt/ojs/index.php/rpmgf/article/view/10268/10004 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp
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 O medicamento Cloridrato de Verapamil possui representações 

genéricas na concentração requerida de 240 mg.12 

 

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, 

O medicamento está presente na lista da RENAME.13,14  

 

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? 

O SUS disponibiliza alguns dos medicamentos pleiteados, porém não 

existe protocolo clínico e diretriz terapêutica para a doença em questão. 

 
12 http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/352400/1.1+Gen%C3%A9ricos+registrados+-

+por+nome+do+gen%C3%A9rico+27-08-2019/9e4ce425-7915-4cc1-b870-05ee305c1a8f 

13 https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-sesa@a378dc58-

b813-4017-bac7-6299c176b6af&emPg=true 

14https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/dezembro/17/170407M2018final.pdf 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/352400/1.1+Gen%C3%A9ricos+registrados+-+por+nome+do+gen%C3%A9rico+27-08-2019/9e4ce425-7915-4cc1-b870-05ee305c1a8f
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/352400/1.1+Gen%C3%A9ricos+registrados+-+por+nome+do+gen%C3%A9rico+27-08-2019/9e4ce425-7915-4cc1-b870-05ee305c1a8f
https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-sesa@a378dc58-b813-4017-bac7-6299c176b6af&emPg=true
https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-sesa@a378dc58-b813-4017-bac7-6299c176b6af&emPg=true
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/dezembro/17/170407M2018final.pdf
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Logo, os medicamentos disponíveis podem não ser disponibilizados no caso 

concreto15. 

Verapamil: comprimido de 80 e 120 mg; solução injetável de 2,5 

mg/mL 

Prednisona: comprimido de 5 e 20 mg. 

 

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

caso positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  

(X) Não    ( ) Sim 

 

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

Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)? 

CLORIDRATO DE VERAPAMIL (BIOSINTÉTICA), 240 MG COM REV LIB 

RETARD CT BL AL PLAS TRANS X 30 – R$ 90,26. Preço Máximo ao 

Consumidor (PMC) aprovado pela CMED16 (ICMS 18%) 

 

10.  Outras informações relevantes, a critério do órgão consultado  

Existe um Protocolo Nacional para Diagnóstico e Manejo das 

Cefaleias nas Unidades de Urgência do Brasil, datado de 2018.17 

 
15 https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/dezembro/17/170407M2018final.pdf 

16http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/5777008/LISTA_CONFORMIDADE_2020_02_v3.pdf/7f2242b0-

58fd-4564-a64b-3103e9f0a4cf 

17 https://sbcefaleia.com.br/images/file%205.pdf 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/dezembro/17/170407M2018final.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/5777008/LISTA_CONFORMIDADE_2020_02_v3.pdf/7f2242b0-58fd-4564-a64b-3103e9f0a4cf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/5777008/LISTA_CONFORMIDADE_2020_02_v3.pdf/7f2242b0-58fd-4564-a64b-3103e9f0a4cf
https://sbcefaleia.com.br/images/file%205.pdf
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Apesar de a bula não indicar o uso para a doença que acomete o 

paciente, esse medicamento é amplamente utilizado no manejo e prevenção 

da cefaleia em salvas18,19. 

 

ANÁLISE FARMACÊUTICA (Sumatriptano) 

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

 

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

previstas na bula? 

Este medicamento é destinado ao tratamento das crises agudas de 

enxaqueca, acompanhadas ou não de distúrbios visuais, sensitivos ou de 

vômitos. Não deve ser usado como profilático20. 

 

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

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

Sim, o medicamento está prescrito de acordo com a bula21 

 

4. Existe medicamento genérico ou similar para o tratamento da 

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

O medicamento não possui genérico na forma farmacêutica solicitada. 

 
18 https://diretrizes.amb.org.br/_BibliotecaAntiga/cefaleias-em-adultos-na-atencao-primaria-a-saude-diagnostico-

e-tratamento.pdf 

19 http://www.rpmgf.pt/ojs/index.php/rpmgf/article/view/10268/10004 

20 https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351568764201117/?substancia=20120 

21 https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351568764201117/?substancia=20120 
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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. (X) Não  ( ) Sim 

 

7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o 

tratamento da doença que acomete o paciente? 

O SUS disponibiliza alguns dos medicamentos pleiteados, porém não existe 

protocolo clínico e diretriz terapêutica para a doença em questão. Logo, os 

medicamentos disponíveis podem não ser disponibilizados no caso 

concreto22. 

• Verapamil: comprimido de 80 e 120 mg; solução injetável de 2,5 

mg/mL 

• Prednisona: comprimido de 5 e 20 mg. 

 

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

caso positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  

 
22 https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/dezembro/17/170407M2018final.pdf 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/dezembro/17/170407M2018final.pdf
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(X) Não     ( ) Sim 

 

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

Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)? 

SUMAX (LIBBS) 6,0 MG/0,5 ML SOL INJ CT SER X 0,5 M, R$ 44,76 

 

10.  Outras informações relevantes, a critério do órgão consultado  

Existe um Protocolo Nacional para Diagnóstico e Manejo das 

Cefaleias nas Unidades de Urgência do Brasil, datado de 2018.23 

Apesar de a bula não indicar o uso para a doença que acomete o 

paciente, esse medicamento é amplamente utilizado no manejo e prevenção 

da cefaleia em salvas24,25. 

 

ANÁLISE FARMACÊUTICA (Prednisona) 

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

 

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

previstas na bula? 

A prednisona comprimido é indicada para o tratamento de várias 

doenças endócrinas, osteomusculares, reumáticas, do colágeno, 

dermatológicas, alérgicas, oftálmicas, respiratórias, hematológicas, 

 
23 https://sbcefaleia.com.br/images/file%205.pdf 

24 https://diretrizes.amb.org.br/_BibliotecaAntiga/cefaleias-em-adultos-na-atencao-primaria-a-saude-diagnostico-

e-tratamento.pdf 

25 http://www.rpmgf.pt/ojs/index.php/rpmgf/article/view/10268/10004 

https://sbcefaleia.com.br/images/file%205.pdf
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neoplásicas e outras que respondam ao tratamento com corticosteroides. O 

tratamento corticosteroide hormonal é complementar à terapia 

convencional.26 

 

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

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

Apesar de a bula não indicar o uso para a doença que acomete o 

paciente, esse medicamento é amplamente utilizado no manejo e prevenção 

da cefaleia em salvas27, 28. 

 

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 

 

 
26 http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp 

27 https://diretrizes.amb.org.br/_BibliotecaAntiga/cefaleias-em-adultos-na-atencao-primaria-a-saude-diagnostico-

e-tratamento.pdf 

28 http://www.rpmgf.pt/ojs/index.php/rpmgf/article/view/10268/10004 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp
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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? 

O SUS disponibiliza alguns dos medicamentos pleiteados, porém não 

existe protocolo clínico e diretriz terapêutica para a doença em 

questão. Logo, os medicamentos disponíveis podem não ser 

disponibilizados no caso concreto29. 

• Verapamil: comprimido de 80 e 120 mg; solução injetável de 2,5 

mg/mL 

• Prednisona: comprimido de 5 e 20 mg. 

 

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

caso positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  

(X) Não     ( ) Sim 

 

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

Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)? 

 
29 https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/dezembro/17/170407M2018final.pdf 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/dezembro/17/170407M2018final.pdf
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PREDNISONA (SANOFI MEDLEY), 20 MG COM CT BL AL PLAS 

TRANS X 30 CPR – R$ 64,3130. 

 

10.  Outras informações relevantes, a critério do órgão consultado  

Existe um Protocolo Nacional para Diagnóstico e Manejo das 

Cefaleias nas Unidades de Urgência do Brasil, datado de 2018.31 

 

ANÁLISE MÉDICA 

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

na documentação médica apresentada?  

 Pelos autos, o paciente possui o diagnóstico de cefaleia em salvas 

(CID-10: G44.0). 

 

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

médica apresentada? 

 Conforme autos do processo, o paciente teve 3 meses de “crises” de 

cefaleia contínua por 3 meses. Atualmente com intensidade moderada. 

 

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? 

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

0483-440d-b240-2691814ff74e 

31 https://sbcefaleia.com.br/images/file%205.pdf 

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://sbcefaleia.com.br/images/file%205.pdf
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 O paciente já está em uso das medicações disponibilizadas pelo SUS 

(prednisona e verapamil), e inclusive, está solicitando ambas, além de 

outras. A doença em questão não apresenta PCDT. 

 

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.  

De acordo com as informações disponibilizadas nos autos, as 

medicações disponibilizadas pelo SUS não foram / são eficazes para o 

paciente, pois o paciente teve que associar diversas outras medicações 

preconizadas ao tratamento, exceto a indometacina (explicação a 

posteriori), para conseguir algum controle das crises de cefaleia. Obs: 

notado nos autos que durante a crise a médica assistente orienta o uso de 

oxigênio nasal 3L/min, enquanto o preconizado na crise da cefaleia em 

salvas é “administrar oxigênio a 100%, em máscara sem recirculação, com 

fluxo de 10-12 L/min durante 20 minutos”.23 

 

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, exceto a indometacina, que inclusive é utilizada para diferenciar 

a cefaleia em salvas (sem reposta) das outras cefaleias trigêmino 

autonômicas, como por exemplo, a hemicrania contínua (excelente resposta 

e inclusive considerada como teste para o diagnóstico - INDOTEST).32 
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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? 

 Sim. Com exceção da indometacina, pelo fato descrito na questão 5 e 

da prednisolona (neste caso a prednisona) não conseguimos nível de 

evidência favorável. Vide tabelas abaixo:32,33: 
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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? 

 Sim. Salvas considerações feitas nas questões 5 e 6. 

 

8. Há razões médicas especificas ao caso que justifiquem a utilização 

do medicamento postulado em detrimento das alternativas oferecidas 
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pelo SUS? Em caso positivo, quais são? Elas estão comprovadas pela 

saúde baseada em evidências? 

Sim. Como já mencionado previamente, a doença em questão não 

apresenta PCDT (questão 3). Salvas considerações feitas nas questões 5 e 

6. Notar nas tabelas da questão 6, que diversas outras medicações usadas 

para outras doenças, inclusive dentro de outros PCDTs estão disponíveis 

no SUS e registradas na ANVISA. 

 

9. Quais os efeitos esperados com a utilização do medicamento 

postulado (informar o perfil de variáveis de desfecho clínico mais 

favoráveis ao medicamento solicitado)? 

 Conforme dados da literatura, o objetivo do tratamento atual é obter 

um melhor controle das recaídas dos episódios / “crises” de cefaleia. 

Redução da chance de evolução da cronicidade deste tipo de cefaleia. 

Salvas considerações feitas nas questões 5 e 6. 

 

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

do medicamento analisado? 

 Provável recaída do quadro clínico, com retorno dos episódios 

intensos e extremamente limitantes de cefaleia em salvas. Salvas 

considerações feitas nas questões 5 e 6. 

 

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?  
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 O prazo de administração depende da apresentação da cefaleia em 

salvas, que pode apresentar episódios de dor contínua com duração de 7 

dias a 1 ano, sendo que em alguns casos ela pode se apresentar na forma 

crônica. Desta forma, o prazo e sugestão posológica variarão conforme a 

forma de apresentação. Vide dados respondidos na questão 6. Deverá 

manter seguimento regular e contínuo com neurologista, que deverá ser 

preconizado e orientado pelo médico assistente, a depender da evolução 

clínica. 

 

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? 

Vide resposta nas questões 5 e 6. 

 

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  

 

*** Em suma, conforme exposto nas respostas das questões 

anteriores: Pode ser que a neurologista assistente tenha sobreposto o 

tratamento de duas condições: cefaleia em salvas e hemicrania 

contínua, ambas cefaleias trigemino autonômicas, porém destacou 

que o paciente em questão apresenta apenas a primeira. Não temos 
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evidência para prescrição de indometacina, baixa evidência de 

resposta com corticoide (no caso prednisona), embora esteja em 

alguns guidelines nacionais. Já em relação ao verapamil, temos 

excelentes evidências em relação à eficácia como profilática 

(tratamento crônico) e indicação na doença em questão, assim como o 

sumatriptano, neste caso solicitado na apresentação subcutânea, mas 

também disponível nas farmácias e reconhecido pela ANVISA, na 

apresentação intranasal, aparentemente tão eficaz quanto e de mais 

fácil administração. 

 

Referências bibliográficas (continuação): 

32 – Antonaci, F.; Costa, A.; Ghirmai, S.; Sances, G.; Sjaastad, O.; Nappi, 

G. Parenteral indomethacin (the INDOTEST) in cluster headache. 

Cephalalgia, 2003, 23(3), 193-6.http://dx.doi.org/10.1046/j.1468-

2982.2003.00495.x  

33- Brandt RB e cols. Pharmacotherapy for Cluster Headache. CNS Drugs. 

2020. Feb;34(2):171-184. doi: 10.1007/s40263-019-00696-2. 

 


