PROCESSO Nº 0137887-88.2017.8.06.0001

INFORMAÇÕES SOBRE O USO DO LUCENTIS E DO AVASTIN PARA O TRATAMENTO DO EDEMA
MACULAR DIFUSO ASSOCIADO À RETINOPATIA DIABÉTICA.

Seguem as repostas aos quesitos solicitados:

1. Os medicamentos solicitados LUCENTIS e AVASTIN são registrados na ANVISA?
Sim, os dois produtos têm registro na ANVISA.
2. Os medicamentos solicitados estão incluídos na lista RENAME dentre os componentes
básicos da assistência farmacêutica?
Esses dois medicamentos, LUCENTIS (ranidizumabe) e AVASTIN (bevacizumabe), não
fazem parte do componente da assistência farmacêutica na lista RENAME.
3. Em caso negativo, há protocolo pata inclusão na lista de medicamentos de alto custo
para tratamento da moléstia do solicitante?
Não existem protocolos clínicos para inclusão destes medicamentos para patologia do
solicitante.
4. Os medicamentos são produzidos-fornecidos por empresa sediada no País ou depende
de importação?
Ambos dependem de importação.
5. Qual prazo necessário para seu fornecimento?
O prazo para a compra e aquisição dependerá do orçamento e processo de compra do
órgão responsável pelo processo (COASF - Coordenadoria de assistência farmacêutica).

6. Qual custo médio dos fármacos solicitados?
Para responder esta pergunta com maior exatidão, seria necessário o conhecimento
prévio da posologia de ambos os fármacos. Só assim seria possível a realização do cálculo preciso
do custo de ambas as medicações. De qualquer forma, segue uma estimativa de custo por cada
aplicação.
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a) Lucentis (seringa preenchida com 0,23 ml): O custo estimado gira em torno de R$
2.482,53 por cada aplicação.
b) Avastin (ampola com 4 ml): O custo estimado da ampola é de R$ 1059,31. Se
supusermos que cada aplicação também seja de 0,23 ml, poderíamos realizar um
total de 17 aplicações. O custo seria então estimado em R$ 62,3 por cada aplicação.

A tabela 1 explicita de forma didática os custos relacionados a ambas as medicações.
TABELA 1 - ESTIMATIVA DE CUSTO DAS AMPOLAS DO LUCENTIS E AVASTIN
PRINCIPIO ATIVO
NOME
APRESENTAÇÃO
VALOR
COMERCIAL
UNITÁRIO
10 MG/ML SOL INJ CT 1 SER 2482,53
RANIBIZUMABE
LUCENTIS®
PREENC VD TRANS X 0,165 ML
25 MG/ML SOL INJ P/ INF IV CT
FA VD INC X 4 ML
BEVACIZUMABE

1059,31

*AVASTIN®
25 MG/ML SOL INJ P/ INF IV CT
FA VD INC X 16 ML

4101,54

*Estima-se que uma ampola de 4ml de Avastin seja suficiente para um total de 17
aplicações. O mesmo não ocorre com a ampola do Lucentis, destinada a uma única
aplicação.

7. Existem medicamentos similares fornecidos pela rede pública?
Não existem medicamentos similares na rede pública, conforme listado nos anexos
1,2,3,4,5,6.

8. Existe alguma outra observação a ser feita?
O edema macular difuso, ocasionado pela retinopatia diabética, é causado pela
liberação do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF). Esta liberação é induzida pela
isquemia dos capilares retinianos danificados pela própria retinopatia diabética.
Tanto o Avastin quanto o Lucentis são drogas anti-angiogênicas. O Avastin (nome
comercial do bevacizumab) é um anticorpo monoclonal completo que neutraliza a ação do
VEGF. O Lucentis (nome comercial do ranibizumab) é um fragmento do bevacizumab (Avastin)
que também neutraliza a ação do VEGF.
Ambas as medicações foram desenvolvidas pelo laboratório farmacêutico Genentech,
contudo apenas o Lucentis é liberado pelo FDA (US Food and Drug Administration) para uso
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oftalmológico, sendo o Avastin liberado em bula apenas para o tratamento de algumas
neoplasias, tais como de cólon e de reto.
Apesar disso, o Avastin vem sendo utilizado por oftalmologistas brasileiros e de diversos
países do mundo de forma off label, uma vez que na prática os dados da literatura apontam
para uma eficácia semelhante entre estas drogas para o tratamento do edema macular difuso
associado à retinopatia diabética, sendo o Avastin, entretanto, um fármaco bem mais barato
(vide quesito 6).
Muitos oftalmologistas acreditam que a não liberação em bula do uso do Avastin para
fins oftalmológicos deva-se muito mais a interesses comerciais que a uma questão médica
propriamente dita. Apesar disso, o governo brasileiro (ANVISA) ainda não liberou o uso
oftalmológico on label (ou seja, em bula) do Avastin em território nacional.
Um importante estudo publicado em 2016 1, envolvendo 660 pacientes, não constatou
diferença de eficácia significativa entre o uso do Avastin e do Lucentis no tratamento do edema
macular difuso da retinopatia diabética. Este estudo, entretanto, não foi conclusivo em relação
aos desfechos de segurança do uso destas medicações.
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