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1) Tema: 

Uso de Rituximabe (MabThera) para o tratamento de linfoma NÃO HODGKIN B 
DIFUSO DE GRANDES CÉLUAS DO TIPO B 

2) Considerações teóricas 

Trata-se de nota técnica (NT) rápida (versão reduzida e mais simples por se tratar de 
medicação(ões)/tratamento(s)/procedimento(s) de indicação e critérios 
estabelecidos na literatura). 

O Linfoma não-Hodgkin (LNH) é um câncer do tecido linfático, que causa aumento 
dos gânglios linfáticos e sintomas generalizados. É uma doença incurável, com média 
de sobrevida entre 6 a 10 anos. Nos estádios iniciais (I e II), a radioterapia é o 
tratamento de escolha e resulta em índices de sobrevida global em 10 anos entre 60–
80%, com sobrevida média aproximada de 19 anos. A maioria dos pacientes tem 
doença em estádio avançado (III e IV) no momento do diagnóstico, sendo indicada a 
quimioterapia. Os pacientes assintomáticos não necessitam de tratamento imediato.  

3) Eficácia do medicamento 

O medicamento Rituximabe (Mabthera®), trata-se de um anticorpo monoclonal 
quimérico (combinação da região variável do anticorpo de camundongo com a região 
constante do anticorpo humano) contra a proteína de superfície celular CD20, tendo 
sua ação pela depleção seletiva das células B CD20+ periféricas (9), possui registro na 
ANVISA e em sua bula indicação para o tratamento de pacientes com Linfoma não 
Hodgkin:  

- pacientes com linfoma não-Hodgkin de células B, baixo grau ou folicular, CD20 
positivo, recidivado ou resistente à quimioterapia;  

- pacientes com linfoma não-Hodgkin difuso de grandes células B, CD20 positivo, em 
combinação à quimioterapia CHOP;  

- pacientes com linfoma não-Hodgkin de células B, folicular, CD20 positivo, não 
tratado previamente, em combinação com quimioterapia; - pacientes com linfoma 
folicular, como tratamento de manutenção, após resposta à terapia de indução 

 

4)Evidências científicas 

O desenvolvimento das chamadas drogas-alvo obteve grande sucesso no 
tratamento dos linfomas agressivos. Inicialmente estudado em linfoma indolente, 
foi demonstrado benefício do anticorpo monoclonal antiCD20 rituximab também 
no tratamento de linfomas agressivos, tanto em jovens quanto na população 
idosa, quando associado à quimioterapia padrão4 . O estudo GELA 98,5 avaliou 
seu uso em pacientes com 60 a 80 anos de idade, PS de 0 a 2, acometidos por 
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LNHDGCB com pesquisa positiva para CD20 e estágios II a IV33. Os pacientes 
foram submetidos à randomização para receber oito ciclos de CHOP ou oito ciclos 
de CHOP com rituximab [dose de 375 miligramas por metro quadrado de área de 
superfície corporal (mg/m2 ASC) intravenoso no primeiro dia de cada ciclo]. Entre 
julho de 1998 a março de 2000, foram incluídos 399 pacientes tratados em 86 
centros franceses. A idade mediana foi de 69 anos; 80% dos pacientes tinham PS 
de 0 a 1, 30% tinham doença volumosa e 75% a 80% tinham menos de dois sítios 
de doença extranodal. Com seguimento mediano de 24 meses, foram 
encontradas taxas de SLE em dois anos de 57% versus 38% (HR 0,58; 95% IC, 0,44-
0,77; p favorecendo o grupo do rituximab. A SG em dois anos também foi superior 
no grupo do rituximab em relação ao grupo com CHOP isolado (70% versus 57%; 
HR 0,64; 65% IC, 0,45-0,89; p=0,0007). A taxa de resposta completa (RC) foi de 
52% no grupo do rituximab e 37% no grupo sem o anticorpo monoclonal. Em 
análise multivariada, após ajuste para níveis de beta-2 microglobulina e dois ou 
mais sítios de doença extranodal, o risco de danos permaneceu estatisticamente 
significativo e favorecendo o uso de rituximab. A associação se mostrou bem 
tolerada e a incidência de eventos adversos graves não foi diferente do grupo 
com CHOP isolado. Os autores concluíram que o tratamento padrão para 
pacientes idosos com linfoma agressivo e pesquisa de CD20 positiva deve ser a 
associação de CHOP e rituximab por oito ciclos33. Em análise de cinco anos de 
seguimento mediano, as taxas de SLE e SG permaneceram estatisticamente 
significativas e superiores no grupo de rituximab, favorecendo a associação34. A 
adição de rituximab parece também estar associada à perda de impacto de 
fatores prognósticos conhecidos, como a proteína Bcl-235. Esta pertence à família 
Bcl-2 de proteínas reguladoras da apoptose. Sua hiperexpressão está associada à 
resistência à quimioterapia citotóxica in vitro e in vivo36,37,38,39. Mounier et al. 
estudaram retrospectivamente 292 pacientes incluídos no GELA 98,5 e 
encontraram alta expressão da proteína Bcl-2 em mais da metade das células 
tumorais em 193 pacientes (66%)35. Entre os pacientes tratados com CHOP, 
aqueles com hiperexpressão de Bcl-2 tiveram piores desfechos, incluindo taxas 
de resposta, de SG e de SLE. Entretanto, entre os pacientes tratados com 
rituximab associado a CHOP, estes desfechos não tiveram diferença 
estatisticamente significativa35. O estudo internacional MInT (Mabthera 
International Trial) envolveu 172 instituições em 18 países e avaliou o uso de 
rituximab em pacientes com 18 a 60 anos de idade e diagnóstico de LNHDGCB 
com pesquisa positiva para CD20 e risco baixo ou intermediário40. Foram 
incluídos pacientes em estágios IX, II, III, IV, com IPI de 0 a 1 e PS de 0 a 3. Estes 
pacientes eram submetidos à randomização para receber tratamento com 
combinações de quimioterapia similares ao CHOP (CHOP-21, CHOEP-21, MACOP-
B, PMitCEBO) por seis ciclos ou rituximab associado a estas combinações por seis 
ciclos. Entre maio de 2000 e outubro de 2003, foram incluídos 824 pacientes. O 
estudo foi interrompido após a primeira análise realizada com 15 meses de 
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seguimento mediano e que demonstrou taxa de SLE de 84% versus 63% (p 
favorecendo o grupo com rituximab. Em segunda análise com 34 meses, as taxas 
medianas de sobrevida livre de eventos (79% versus 59%; ) Estas diferenças se 
mantiveram estatisticamente significativas após ajuste para doença volumosa e 
IPI maior ou igual a 1 em análise multivariada. Além disso, a adição de rituximab 
não aumentou a taxa de eventos adversos. No grupo que não recebeu rituximab, 
observou-se benefício em taxa de SLE após a adição de etoposídeo a CHOP. 
Entretanto não houve benefício com adição de etoposídeo entre os pacientes que 
receberam rituximab, sugerindo que sua associação é desnecessária neste grupo. 
Portanto esquema de seis ciclos de CHOP associado a rituximab tem sido 
considerado o tratamento padrão para pacientes jovens com linfoma de alto grau 
de bom prognóstico. Em análise de subgrupos, foi observado que um grupo 
favorável, com estágios II, IPI de 0 e sem doença volumosa, teve taxa de SLE de 
97% em três anos e taxa de SG de 100%. Para este subgrupo, pela primeira vez 
na história do tratamento do LNH agressivo, discute-se redução do tratamento40. 
Por outro lado, pacientes com doença volumosa têm pior desfecho (SLE de 76%) 
e merecem inclusão em estudos clínicos. 

 

 

 

 

4) Dos Riscos 

Efeitos adversos importantes além de reações relacionadas à infusão com o uso de 
RTX, há relatos de reações de hipersensibilidade/anafilaxia, eventos pulmonares tais 
como hipoxia, infiltrados pulmonares, infecções, leucoencefalopatia multifocal 
progressiva, problemas cardiovasculares (pode ocorrer hipotensão durante a infusão 
de rituximabe), lise tumoral rápida. 

 

5) Dos tratamentos disponibilizados pelo SUS 

O tratamento da doença depende do estadiamento do tumor. O Protocolo Clínico de 
Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, adota um tratamento que varia de 
acordo com a classificação do tumor. Segundo o protocolo, o esquema R-CHOP (R = 
rituximabe; CHOP = Ciclofosfamida + Doxorrubicina + Vincristina + Prednisona – vide 
tabela 3) é indicado para pacientes com idade superior a 18 anos que possuam 
diagnóstico histopatológico de LDGCB CD20 positivo, em estágio III ou IV, ou com 
estágio I ou II com sintoma B ou doença volumosa, sem tratamento prévio, com 
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exclusão de linfoma primário cerebral, com exame sorológico negativo para HIV, e 
que não seja compatível para hepatite tipo B e tipo C ativo. O rituximabe não é 
indicado se o CHOP for contraindicado. O esquema terapêutico com R-CHOP é 
realizado em ciclos, com intervalo de 21 dias entre eles, num total de seis (se a 
resposta completa for alcançada ao 4º ciclo) a oito ciclos (se a resposta completa não 
for alcançada após o 4º ciclo ou se houver doença residual após o 6º ciclo). Em cada 
ciclo, o rituximabe, na dose de 375mg/m2 , deve ser administrado antes dos demais 
quimioterápicos que constituem o CHOP. O tratamento deve ser suspenso na 
ausência de resposta após o 4º ciclo ou se houver progressão da doença na vidência 
da quimioterap 

6) Sobre a liberação pela ANVISA 

O rituximabe possui registro na ANVISA . 

 

 

 

 

7) Sobre a incorporação pela CONITEC 

Cumpre informar que o medicamento Rituximabe (Mabthera®) encontra-se 
incorporado á Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias – CONITEC, para a 
doença em questão. 

 

8) Do fornecimento da medicação pelo SUS 

O medicamento Rituximabe possui seu uso regulamentado no SUS para tratamento 
quimioterápico de linfoma difuso de grandes células B–1ª linha, conforme Portaria 
SAS Nº 420, de 25/08/2010, utilizado em hospitais habilitados em oncologia no SUS, 
cabendo aos hospitais credenciados e habilitados em oncologia a padronização, a 
aquisição e o fornecimento. 

9) Sobre a presença de diretriz clínica do Ministério da Saúde ou de órgão público 

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Leucemia difuso de grandes células B- 
Portaria SAS/MS nº 956, de 26 de setembro de 2014: 

1- Quimioterapia de 1ª linha 1.1.1-CHOP » Ciclofosfamida – 750mg/m2 – EV - Dia 1 
» Doxorrubicina – 50mg/m2 – EV – D1 » Vincristina – 1,4mg/m2 (máximo de 
2mg) – EV – D1 » Prednisona – 40mg/m2 – VO – D1 a D5 Intervalo de 21 dias 
Total de ciclos = 06, podendo ser 08, se não se alcançar RC após o 4º ciclo ou se 
houver doença residual após o 6º ciclo. Porém, o tratamento deve ser suspenso 
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na ausência de resposta após o 4º ciclo ou se houver progressão da doença na 
vigência da quimioterapia. NOTA: O CHOP aqui descrito, caracterizado como 
CHOP-21, pode ser substituído pelo CHOP-14. Embora haja outros esquemas 
quimioterápicos de 1ª linha, o CHOP deve ser considerado o de escolha(5).  

1.1.2 - R-CHOP Indicado para doentes com mais de 18 anos de idade e 
diagnóstico histopatológico de LDGC B CD 20 positivo de novo (ou seja, sem ser 
por evolução de outro tipo de linfoma), excluindo-se linfoma primário cerebral; 
em estágio III ou IV, ou em estádio I ou II com sintomas B ou com doença 
volumosa (maior do que 7,5 cm); sem tratamento prévio; e com resultado de 
exame sorológico negativo para HIV e incompatível com hepatite tipo B e tipo C 
ativa(9,10). O Rituximabe não é indicado se o CHOP é contra-indicado. O 
esquema terapêutico consiste no CHOP (o mesmo do item 1..1) associado ao 
rituximabe (375mg/m2 – EV – D1 – antes dos demais quimioterápicos), 
administrado em intervalo de 21 dias por um total de seis (se se alcançar RC ao 
4º ciclo) a oito ciclos (se não se alcançar RC após o 4º ciclo ou se houver doença 
residual após o 6º ciclo). Porém, o tratamento deve ser suspenso na ausência de 
resposta após o 4º ciclo ou se houver progressão da doença na vigência da 
quimioterapia.  

1.2 Quimioterapia de 2ª linha :Indicada em caso de ausência de resposta após o 
4º ciclo, ausência de RC após o 8º ciclo ou progressão na vigência da 
quimioterapia de 1ª linha, ou à primeira recidiva, utilizando-se esquemas 
terapêuticos como DHAP, ESHAP, EPOCH, ICE, MINE, com objetivo de identificar 
casos de doença sensível à quimioterapia e que possam se beneficiar de 
transplante autólogo de células tronco hematopoéticas (7,19-21). O total de 
ciclos é 06, podendo ser 08, se não se alcançar RC após o 4º ciclo ou se houver 
doença residual após o 6º ciclo, porém, o tratamento deve ser suspenso na 
ausência de resposta após o 4º ciclo ou se houver progressão da doença na 
vigência da quimioterapia. O número total de ciclos dependerá da resposta 
clínica obtida, tolerância do paciente e tratamento subsequentemente indicado 
– transplante de células-tronco hematopoéticas ou radioterapia.  

1.3 Quimioterapia de 3ª linha :Indicada com intuito paliativo em casos 
selecionados, quando houver ausência de resposta, progressão clínica ou 
recidiva após a quimioterapia de 2ª linha em doente com capacidade funcional 
classificada como Zubrod 0, 1 ou 2(19,22). Utiliza-se esquema terapêutico não 
utilizado anteriormente como de 2ª linha. Total de ciclos = 06, podendo ser 08, 
se não se alcançar RC após o 4º ciclo ou se houver doença residual após os 06 
ciclos. Porém, o tratamento deve ser suspenso na ausência de resposta após o 
4º ciclo ou se houver progressão da doença na vigência da quimioterapia. 
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10)  Custo da medicação 

 

 
 
 
Medicamento 
RITUXIMABE 
(PRODUTOS ROCHE 
QUÍMICOS E 
FARMACÊUTICOS S.A.) 
10 MG/ML SOL DIL 
INFUS IV CT 1 FR VD 
TRANS X 50 ML 

 
Tabela de preços da medicação (preço por) 

 

PF PMC ICMS 
0% 

PMG  Custo médio 
estimado do 
tratamento 

mensal 

Custo global médio 
estimado do 

tratamento (2 anos)  

R$ 6547,76 R$ 9051,89 R$ 
5285,35 

R$ 42282,80 R$ 42282,80 

 
PF: Preço de fábrica 
PMC: preço máximo ao consumidor 
PMG: preço máximo ao governo 

 

 

11) Conclusões 

O rituximabe está licenciado pela ANVISA  e a  maior evolução no tratamento de  
pacientes com Linfona não holdgkin de células B, desde o advento do esquema CHOP, 
foi a introdução do anticorpo monoclonal rituximabe  nos esquemas de 
poliquimioterapia. Para pacientes em estágio inicial e sem critérios de gravidade, o 
CHOP seguido de radioterapia de campo envolvido permanece como terapia padrão. 
Porém para pacientes idosos, ou seja, com mais de 60 anos, candidatos ao tratamento 
curativo, oito ciclos de CHOP associado ao rituximab é o tratamento de escolha. Por 
outro lado, adultos com 60 ou menos anos de idade devem receber seis ciclos de 
CHOP associado ao rituximab, principalmente aqueles com IPI 0 ou 1. Nos serviços, 
nos quais ainda não está disponível o tratamento com rituximab, a adição de 
etoposídeo e redução de intervalo de doses, os chamados esquemas de dose densa 
devem ser considerados. Pacientes idosos podem se beneficiar de tratamento com 
CHOP-14 e pacientes adultos com até 60 anos devem ser considerados para 
tratamento com CHOEP-14. Pacientes considerados de alto risco para recidiva em SNC 
devem receber profilaxia com metotrexate intratecal, como aqueles com linfoma 
primário do testículo, medula óssea infiltrada, linfoma de seios paranasais e pacientes 
com massas paravertebrais. Pacientes com doença refratária ou em recaída, 
candidatos a tratamento curativo, devem ser submetidos 

 
 
 
12) Respostas aos Questionamentos 
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A) Qual o tratamento disponibilizado atualmente pelo sistema público para a do-
ença que acomete a parte autora, considerando as peculiaridades do presente 
caso; 
O SUS disponibiliza o medicamento Rituximabe para tratamento de linfoma não-
Hodgkin difuso de grandes células B 

  
B) O fármaco requerido nesta ação 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? 
Sim, o esquema de seis ciclos de CHOP associado a rituximabe tem sido considerado 
o tratamento padrão para pacientes com linfoma não-Hodgkin difuso de grandes 
células B. 

 
C) Existem estudos que comprovam a eficácia da referida droga diante da moléstia 
que acomete a parte requerente? 
SIM, citados no item 4 (Evidências cientificas). 
  
D) Há possibilidade de contraindicação para algum tipo de paciente? Ou: a medica-
ção é contraindicada para o caso do autor? 
A medicação é indicada para o tratamento da doença que acomete o autor. 

 
E) Existem outras drogas adequadas ao tratamento da parte autora? 
Existem outras drogas mas o esquema de seis ciclos de CHOP associado a rituxi-
mabe tem sido considerado o tratamento padrão para pacientes  com linfoma não-
Hodgkin difuso de grandes células B 
 

F) A medicação requerida neste processo é aprovada pela ANVISA e está incorpo-
rada ao SUS? 
O rituximabe está licenciado pela ANVISA e incorporado ao SUS. 
  
G) Existe alguma outra observação a ser feita especificamente em relação ao uso 
do citado medicamento no presente caso? 
Sem mais a acrescentar. 
 
H) Considerando as respostas aos itens anteriores, pode-se dizer, a partir do qua-
dro apresentado pela parte autora, que o fármaco prescrito e requerido judicial-
mente é imprescindível ao tratamento da enfermidade que lhe acomete e à pre-
servação 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. 
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Sim, é imprescindível e o medicamento é disponibilizado pelo SUS  
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