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Nota técnica n° 44 

Elaborada em 26/02/2020 

 

Medicamento solicitado: Ibrutinibe 

 

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: Ibrutinibe, 140mg (Imbruvica®) 

 

ANÁLISE FARMACÊUTICA 

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

O medicamento em questão se encontra registrado na ANVISA com 

nº de registro 1123634120019.1 

 

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

previstas na bula? 

O medicamento em questão é indicado2 para: 

● Linfoma de célula manto (LMC), em adultos que receberam no mínimo 

um tratamento anterior com Rituximabe; 

● Leucemia linfocítica cronica/Linfoma linfócito de pequenas células 

(LLC/LLPC); 

● Macroglobulinemia de Waldenstöm (MW); 

● Linfoma de zona marginal (LZM); 

● Doença do enxerto contra hospedeiro crônica (DECHc). 

 

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

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

A paciente tem o diagnóstico de Linfoma do Manto III B. 

 
1
 http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/consulta_produto/rconsulta_produto_detalhe.asp 

2
 http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp 

http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/consulta_produto/rconsulta_produto_detalhe.asp
http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp
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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 

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Linfoma Difuso de 

Grandes Células B.3 

 

7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o 

tratamento da doença que acomete o paciente? 

Os medicamentos disponibilizados são3,4, de acordo com a PCDT e a 

RENAME 2020: 

● Ciclofosfamida 750mg; 

● Prednisona 40mg; 

 
3
 http://www.oncoguia.org.br/pub/3_conteudo/ddt_LinfomaDifusoB_26092014.pdf 

4
 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020.pdf 

http://www.oncoguia.org.br/pub/3_conteudo/ddt_LinfomaDifusoB_26092014.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020.pdf
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● Rituximabe 375mg; 

 

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

caso positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  

( ) Não     (X) Sim 

Ibrutinibe foi considerado melhor do que tensirolimus para sobrevida 

livre de progressão da doença. Em relação ao perfil de toxicidade ibrutinibe 

apresentou melhor tolerabilidade. 

São necessários mais estudos que comparem ibrutinibe com outros 

tratamentos utilizados para a LCM. Além disso, esse medicamento 

apresenta um alto custo para o SUS e pode não ser custo-efetivo.5 

 

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

Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)? 

Preço máximo ao consumidor (PMC) do estado do Paraná (18%)6: 

Imbrufica® 140mg, cápsula dura, com 120 – R$68.609,74 

Imbrufica® 140mg, cápsula dura, com 90 – R$ 51.457,29 

 

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 

 
5
 http://conitec.gov.br/images/Sintese_Evidencias/2016/SE_012_Ibrutinibe_LinfomaCelulasManto.pdf 

6
 http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/5777008/LISTA_CONFORMIDADE_2020_02_v3.pdf/7f2242b0-

58fd-4564-a64b-3103e9f0a4cf, página: 898. 

http://conitec.gov.br/images/Sintese_Evidencias/2016/SE_012_Ibrutinibe_LinfomaCelulasManto.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
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de outros países que sejam abalizados, como o NICE e outros 

congêneres) 

O NICE recomenda que o Ibrutinibe como uma opção no tratamento 

de linfoma de células do manto recidivantes ou refratário apenas se já 

tiveram uma linha anterior de terapia.7 

 

ANÁLISE MÉDICA 

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

baseada na documentação médica apresentada?  

Baseado no relatório do médico prescritor anexado ao processo, trata-

se de diagnóstico de CID 10: C-82.9 LINFOMA NÃO HODGKIN, subtipo 

LINFOMA DO MANTO. 

 

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

documentação médica apresentada? 

Paciente com diagnóstico da neoplasia em 2015, em estágio IIIB, 

submetida a tratamentos prévios com esquemas de quimioterapia: R-

CHOP, DHAP e HIPERCIVAD. Em julho de 2019 apresentou nova 

progressão da doença, motivo pelo qual seu médico assistente solicita 

tratamento com o medicamento IBRUTINIB. 

 

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

já foi submetido a todos os tratamentos disponibilizados pelo 

 
7
 https://www.nice.org.uk/guidance/ta502/chapter/1-Recommendations 

https://www.nice.org.uk/guidance/ta502/chapter/1-Recommendations
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SUS? Em existindo PCDT para a doença, o mesmo foi aplicado 

para o caso? 

Não. O paciente foi submetido a 3 (três) protocolos prévios de 

quimioterapia: CHOP, DHAP e HIPERCIVAD. Evoluiu com progressão da 

neoplasia, o que caracteriza a resistência tumoral ao uso dos medicamentos 

contidos nestes protocolos. 

Resta ainda, como alternativa de tratamento disponibilizado pelo SUS 

a possibilidade de TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MEDULA ÓSSEA, o 

qual, segundo o relatório médico, foi recusado pelo paciente. 

 

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.  

Sim. Conforme o relatório médico, a paciente foi submetida a a 3 (três) 

protocolos prévios de quimioterapia: CHOP, DHAP e HIPERCIVAD. Evoluiu 

com progressão da neoplasia, o que caracteriza a resistência tumoral ao 

uso dos medicamentos contidos nestes protocolos. 

Resta ainda, como alternativa de tratamento disponibilizado pelo SUS 

a possibilidade de TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MEDULA ÓSSEA, o 

qual, segundo o relatório médico, foi recusado pelo paciente. 

 

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. 

 

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. O estudo publicado em N Engl J Med 369:507; 2013, 

demonstrou, a superioridade do uso de IBRUTINIB no tratamento de 

paciente com diagnóstico de linfoma do manto refratário a, pelo menos uma 

terapia prévia de quimioterapia envolvendo Rituximab. Porém, não 

demonstrou a superioridade do uso de IBRUTINIB em comparação ao 

tratamento com TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MEDULA ÓSSEA. 

 

 

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? 

Não. Não há evidências de maior efetividade do uso de IBRUTINIB 

em comparação com tratamento com TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE 

MEDULA ÓSSEA, pois este último está relacionado a possibilidade de cura. 

 

8. Há razões médicas especificas ao caso que justifiquem a 

utilização do medicamento postulado em detrimento das 



 

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

  

  

alternativas oferecidas pelo SUS? Em caso positivo, quais são? 

Elas estão comprovadas pela saúde baseada em evidências? 

Conforme o relatório enviado pelo médico assistente, a paciente 

recusou-se a realizar o tratamento com TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE 

MEDULA ÓSSEA. 

 

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 o estudo N Engl J Med 369:507; 2013, o uso de IBRUTINIB 

em pacientes com Linfoma do Manto refratários a quimioterapia está 

relacionada a taxa de resposta de 68%. A duração mediana de resposta de 

17,5 meses, com Sobrevida Livre de Progressão de 13,9 meses. A SG em 

18 meses foi estimada em 58%. 

 

 

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

utilização do medicamento analisado? 

A evolução natural da neoplasia é a progressão da doença até o óbito 

do paciente. O uso de IBRUTINIB está relacionado a uma sobrevida global 

de 18 meses, porém não está relacionada a cura. O tratamento com 

TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MEDULA ÓSSEA está relacionado a 

possibilidade de cura a depender de inúmeras variáveis. 
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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? 

Para o tratamento de Linfoma do Manto refratário, IBRUTINIB está 

indicado na dose de 540mg ao dia por tempo indeterminado, até a 

progressão da neoplasia ou toxicidade limitante. 

 

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? 

Conforme estudo N Engl J Med 369:507; 2013, o uso de IBRUTINIB 

em pacientes com Linfoma do Manto refratários a quimioterapia está 

relacionada a taxa de resposta de 68%. A duração mediana de resposta de 

17,5 meses, com Sobrevida Livre de Progressão de 13,9 meses. A SG em 

18 meses foi estimada em 58%. 

 

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. 

 

 

 


