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NOTA TÉCNICA 

 

1) Tema 

 

Trata-se de pedido de avaliação a respeito do uso do medicamento 

OMALIZUMAB ( XOLAIR ) para paciente de 87 anos de idade portadora de 

urticária crônica espontânea 

Medicamentos solicitados: OMALIZUMAB ( XOLAIR ) 

 

2) Considerações teóricas 

A urticária crônica espontânea (UCE) é a forma mais frequente das urticárias 

crônicas (UC) e ocasiona um grande impacto negativo na qualidade de vida 

dos pacientes e seus familiares. A urticária crônica é caracterizada pela 

ocorrência de urticas e/ou angioedema por um período igual ou maior que 6 

semanas A patogênese da UC é complexa e não está totalmente esclarecida. 

As urticas são pápulas e/ou placas que aparecem de forma súbita e se 

caracterizam pela coloração clara ou avermelhada, de tamanhos variados, 

quase sempre circundadas por um eritema reflexo, associadas a intenso 

prurido ou, algumas vezes, sensação de ardência. Essas lesões têm natureza 

transitória e a pele retoma seu aspecto normal geralmente dentro de 1 a 24 

horas. O angioedema se apresenta como um edema localizado, bastante 

pronunciado, repentino, não uniforme, acompanhado ou não de eritema. O 

edema tem origem na derme profunda ou tecido subcutâneo/submucoso e pode 

estar associado a prurido ou dor local. Sua resolução se dá de forma mais lenta, 

podendo persistir por até 72 horas  

A ocorrência de UCE é menos comum na população pediátrica. Estudo 

realizado no Reino Unido revelou prevalência de 0,1-0,3% entre as crianças. 

Indivíduos de todas as idades podem desenvolver UCE, no entanto, o pico de 
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incidência ocorre entre 20 e 40 anos de idade. A prevalência de UCE é até duas 

vezes maior no sexo feminino. 

A evolução natural da UC é imprevisível. Na UCE ocorre remissão espontânea 

com recidivas na maioria dos casos. 

Na maioria dos casos, a história clínica completa e o exame físico são 

considerados suficientes para fazer o diagnóstico da UCE, a menos que a 

história sugira a necessidade de outros exames. 

O tratamento é escalonado e baseado em anti histamínicos,corticoides por 

curtos períodos antileucotrienos, ciclosporina e omalizimumabe, conforme 

texto e figura abaixo extraída do BSACI guideline for the management of 

chronic urticaria and angioedema -2015 

 

 

O último guideline realizado por várias sociedades para o diagnóstico e 

manejo da urticária espontânea crônica (CSU) traz as seguintes alternativas 

para o tratamento: 
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Fonte: The EAACI/GA²LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and 

management of urticaria 
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3) Eficácia do medicamento e evidências científicas 

O omalizumabe é um anticorpo monoclonal humanizado anti-IgE desenvolvido 

inicialmente para o tratamento da asma alérgica de difícil controle, que 

posteriormente mostrou-se útil também para o tratamento da urticária crônica 

autoimune. Estudos de prova de conceito, ensaios clínicos randomizados placebo-

controlados, com alta qualidade de evidência, confirmaram a eficácia do 

omalizumabe no tratamento da urticária. 

Ensaios clínicos de fase II e III demonstraram a eficácia do omalizumabe em relação 

ao placebo em indivíduos que não respondiam a doses licenciadas de anti-

histamínicos. Estes estudos também permitiram observar a eficácia com diferentes 

doses do medicamento, que variaram de 75 mg a 600 mg. Curiosamente, a melhor 

resposta ocorreu com a dose de 300 mg, que passou a ser definida como a melhor 

dose terapêutica53,55,56. 

Uma vez definida a dose terapêutica ideal, o omalizumabe 300 mg foi comparado ao 

placebo para o tratamento da UCE refratária aos anti-histamínicos em altas doses. A 

resposta ao tratamento através do UAS 7 foi avaliada em 12 e 24 semanas, com 

significativa melhora clínica no grupo tratado com omalizumabe em relação ao 

placebo51. Finalmente, estudos não controlados de "vida real", onde pacientes com 

UCE refratária aos anti-histamínicos são tratados com omalizumabe em doses que 

variam de acordo com a disponibilidade, mostram resposta em mais de 80% dos 

casos, com remissão completa em 43% a 81% dos casos57-60. 

Nos ensaios clínicos, o perfil de segurança foi semelhante ao placebo, não havendo 

diferença em relação à incidência de eventos adversos em geral. Dor de cabeça, 

artralgia e reação no local da injeção foram os sintomas significativamente mais 

prevalentes nos pacientes tratados com omalizumabe52,53,55. Nos estudos de vida 

real, não há relatos de eventos adversos graves. 

O mecanismo de ação do omalizumabe na UCE está relacionado diretamente à 

fisiopatologia da doença, onde autoanticorpos do tipo IgG contra a IgE e/ou contra 

receptores de alta afinidade para IgE ativam os mastócitos, levando à liberação de 

mediadores e desencadeando os sintomas. Da mesma forma, a ativação dos 

mastócitos pode ocorrer pela ligação de anticorpos IgE contra autoantígenos na sua 
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superfície. Assim, o omalizumabe atua bloqueando estas diferentes vias de ativação 

dos mastócitos, diminuindo a liberação de histamina e mediadores e, 

consequentemente, reduzindo os sintomas da urticária61. 

Atualmente, os diferentes consensos para o diagnóstico e tratamento das urticárias 

recomendam o omalizumabe em seus algoritmos de tratamento como terceira ou 

quarta etapas de tratamento, juntamente com a ciclosporina, quando não há resposta 

ao uso de anti-histamínicos em doses elevadas. É importante ressaltar que as melhores 

evidências se referem ao omalizumabe no tratamento da UCE, embora a maior parte 

dos consensos apresente um algoritmo de tratamento que não exclui as urticárias 

induzidas. 

No Brasil, o omalizumabe está indicado na dose de 300 mg a cada 4 semanas para o 

tratamento da UCE refratária aos anti-histamínicos em doses elevadas. O tratamento 

pode ser mantido por períodos prolongados, não havendo comprometimento da 

eficácia ou da segurança. Não é necessário nenhum exame laboratorial para o início 

do tratamento, nem mesmo a dosagem de IgE total, uma vez que a dose para a 

urticária é fixa, diferente do que observamos no tratamento da asma. Parasitoses não 

são contraindicação para o seu uso, mas recomenda-se tratar os indivíduos infectados. 

Anafilaxia relacionada ao tratamento com omalizumabe foi raramente observada em 

pacientes com asma (0,2%), mas não com urticária. De qualquer forma é 

recomendada a observação do paciente após a primeira aplicação por duas horas e 

nas subsequentes por no mínimo 30 minutos, período durante o qual o risco de 

anafilaxia é maio 

 

4) Dos tratamentos disponibilizados pelo SUS 

Loratadina, prednisona, ranitidina que são constantes na lista de medicamentos do  

componente básico da assistência farmacêutica. 

 

5) Sobre o registro pela ANVISA. 

O medicamento é registrado na ANVISA sob número 1.00.068-5. 

A bula registrada na ANVISA faz menção a faixa etária dos participantes dos ensaios 

clínicos randomizados que variou entre 12 e 75 anos de idade 
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6) Sobre a incorporação pela CONITEC 

Não existem até o momento recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS (CONITEC) acerca do uso de omalizumabe para tratamento de 

urticária crônica espontânea. 

7) Sobre a presença de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do 

Ministério da Saúde ou de órgão público 

Não existe PCDT do Ministério da Saúde  sobre urticária crônica espontânea. 

8) Custo da medicação 

Seguem abaixo os valores extraídos da Tabela da Câmara de Regulação do 

Mercado de Medicamentos (CMED), ANVISA (atualizada em 10/08/2018).  

Medicamento Tabela de preços da medicação (preço por) 

 

 Apresentação 

ICMS 0% Custo 

médio 

estimado 

do 

tratamento 

mensal§ 

Custo médio 

estimado do 

tratamento 

semestral§ 

 

PF 

 

 

PMC 

 

 

PMVG# 

 

Xolair 

(novartis)  

150 mg po liof 

inj ct fa vd inc 

+ amp vd inc 

dil x  

2 ml     

 

 

R$ 1.667,45 

 

 

R$ 2.305,15 

 

 

R$ 1.345,97 

 

 

R$ 2.691,94 

 

 

R$ 16.151,64 

Xolair 

(novartis) 

150 mg po liof 

inj ct fa vd inc 

(*) 

 

 

R$ 1.667,45 

 

 

Na 

 

 

R$ 1.345,97 

 

 

R$ 2.691,94 

 

 

R$ 16.151,64 

Xolair 

(novartis) 

150 mg sol inj 

ct 1 ser preenc 

vd trans x 1 ml 

(*) 

 

 

R$ 1.667,45 

 

 

Na 

 

 

R$ 1.345,97 

 

 

R$ 2.691,94 

 

 

R$ 16.151,64 

PF = Preço de Fábrica; PMC = Preço Máximo ao Consumidor; PMVG = Preço Máximo 

de Venda ao Governo. 
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# Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG): é o resultado da aplicação do Coeficiente 

de Adequação de Preços (CAP) sobre o Preço Fábrica – PF [PF* (1-CAP)]. O CAP 

(Resolução nº. 3, de 2 de março de 2011) é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado 

para atender ordem judicial. Conforme o Comunicado nº 06/2017 o CAP é de 19,28%. 
§O custo médio do tratamento mensal e semestral é estimado com base no PMVG. 

(*) Medicamentos em embalagens hospitalares e de uso restrito a hospitais e clínicas não 

podem ser comercializados pelo Preço Máximo ao Consumidor. Resolução no. 03 de 

4/5/2009. 
 

9) Esclarecimentos 

a -  Qual o tratamento disponibilizado atualmente pelo sistema público para 

a doença que acomete a parte autora? 

RESPOSTA: Loratadina, prednisona, ranitidina, ciclosporina. 

b -  O fármaco se apresenta como indicado e eficiente para tratamento da 

doença que acomete a parte autora? Em caso positivo, pode e/ou deve ser 

ministrado eficazmente no caso da parte promovente? 

RESPOSTA: O fármaco é eficiente para tratar urticária crônica espontânea, porém 

o estudo com pessoas mais idosas da literatura se limitou a 83 anos. A AUTORA 

TEM 87 ANOS. Não foram realizados estudos na faixa etária da autora. 

c - Existem estudos que comprovam a eficácia da referida droga diante da 

moléstia que acomete a promovente? 

RESPOSTA: Sim 

d - Em caso de resposta positiva ao quesito anterior, há registros quanto ao 

índice de cura? 

RESPOSTA: Não há cura, há melhora e os testes não foram realizados na faixa 

etária da paciente. 

e - Há possibilidade de contra indicação para algum tipo de paciente? Ou: a 

medicação é contra-indicada para o caso da autora? 

RESPOSTA: Xolair® é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade à 

substância ativa ou a qualquer outro componente do produto. 

f - Existem outras drogas de efeitos similares? (há possibilidade de apresentar, 

em caso positivo, comparativo de preços?) 
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RESPOSTA: Existem outras drogas usadas no tratamento como descritas na 

tabela 9. Para comparativo de preço seria necessário envio da receita com cálculo 

da dose. 

g - Referida droga é aprovada pela ANVISA e está incorporada ao SUS? 

RESPOSTA: É registrada pela ANVISA e não está incorporada ao SUS 

h - O medicamento é produzido/fornecido por empresa sediada no País ou 

depende de importação? 

RESPOSTA: É fornecido pela empresa Novartis, sediada no país. 

i - Considerando a resposta ao quesito anterior, qual o prazo necessário para 

o fornecimento em situações análogas à do presente feito? 

RESPOSTA: Não há evidências que deva ser fornecido a paciente devido sua 

faixa etária elevada na qual não foram feitos testes de segurança. 

j - Existe alguma outra observação a ser feita especificamente em relação ao 

uso do citado medicamento ao presente caso? 

RESPOSTA: As observações já foram feitas ao longo das respostas das demais 

perguntas. 

k -  Considerando as respostas aos itens anteriores, pode-se dizer, a partir do 

quadro apresentado pela parte autora, que o fármaco prescrito e requerido 

judicialmente é imprescindível ao tratamento da enfermidade que lhe 

acomete e à preservação ou restauração de sua saúde e dignidade? Em caso 

de resposta negativa, apontar a alternativa, dizendo se essa é fornecida pelo 

setor público ou não. 

RESPOSTA: Não é imprescindível.  

10) Conclusão 

O medicamento XOLAIR não está incluso na lista de medicamentos fornecidos 

pelo SUS. No caso da urticária espontânea crônica ele é a última opção de 

tratamento e não foi testado em pacientes da faixa etária da autora. Existem 

alternativas disponíveis no SUS 
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