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NOTA TÉCNICA

1) Da solicitação
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Trata-se de solicitação de parecer acerca do tratamento de retinopatia diabética

com edema macular (CID 10: H 36.0) em paciente do sexo feminino, 57 anos, com di-

abetes.

2) Tema

Tratamento de Retinopatia Diabética com Edema Macular com o medicamento

Ranibizumabe (LUCENTIS®).

3) Considerações iniciais

 Atualmente,  a  retinopatia  diabética  é  a  principal  causa  de  perda  visual

permanente em adultos em idade produtiva em países industrializados. As alterações

microangiopáticas crônicas associadas à retinopatia diabética levam às causas mais

comuns  de  perda  visual  permanente  grave:  edema  macular  diabético  (EMD)  e

retinopatia  diabética  proliferativa  (RDP).  A retinopatia  diabética é uma complicação

tardia do diabetes e assim como outras complicações tardias (neuropatia e nefropatia).

Sua ocorrência depende de vários fatores, entre eles, a presença de hiperglicemia

crônica, hipertensão arterial, nefropatia, disautonomia, gravidez, fumo, erro de refração

e genética. O tempo de diabetes (tempo de hiperglicemia crônica) continua sendo o

fator de risco mais importante para a ocorrência de retinopatia diabética. Diabéticos

com menos de 5 anos de doença, raramente, apresentam evidência de retinopatia ao

exame de fundo de olho. Esta incidência, aumenta para quase 50% nos diabéticos

com 5 a 10 anos de doença e 70 a 90% naqueles com mais de 10 anos. Portanto, o

exame de fundo de olho auxilia o clínico geral quanto ao tempo de aparecimento do

diabetes, sobretudo do tipo 1. Os primeiros sinais de retinopatia diabética observáveis

ao exame de fundo de olho são microaneurismas, observados na retina posterior, na

região macular.  O edema de mácula é a  causa mais frequente de redução visual

central  em diabéticos.  Como resposta fisiológica,  na tentativa de compensar  estes

danos,  o  tecido  retiniano  é  estimulado  a  produzir  substâncias  inflamatórias  e

vasoativas locais. A falta de uma investigação e atuação no controle e tratamento do

diabético  favorece  o  agravamento  e  a  progressão  da  retinopatia.  O  exame

fundoscópico é o primeiro indicador sobre a existência (ou não) e grau da retinopatia.
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O exame de angiofluoresceinografia e a tomografia de coerência óptica (OCT) revelam

com detalhes o estado da microcirculação retiniana e detecta precocemente o edema

macular, principal causa de redução visual no diabético.

4) Considerações teóricas e eficácia do tratamento

A  retinopatia  diabética  pode  ser  controlada  nas  diferentes  fases  de

apresentação. O manuseio do edema de mácula, que pode ocorrer em qualquer fase

da retinopatia,  inclui  controle metabólico,  dos fatores de risco (hipertensão arterial,

fumo, hiperlipemia, etc.) e laserterapia nos microaneurismas e capilares dilatados na

área  macular.  Mais  recentemente,  injeções  intraoculares  de  anti-angiogênicos

(Avastin, Lucentis e Eylia) veem sendo utilizadas no tratamento do edema macular e

da  isquemia  retiniana  diabética.  Terapia  antiangiogênica  pode  reduzir  o  edema e,

assim, melhorar a visão e prevenir novas perdas visuais. Essas drogas substituíram a

fotocoagulação a laser como o padrão de atendimento para pessoas com EMD.

5) Sobre o registro pela ANVISA

Ranibizumabe é aprovado pela ANVISA (número 100681056) e comercializado

no Brasil  sob o nome de LUCENTIS® pelo laboratório  Novartis.  No momento,  não

existe medicamento genérico ou mesmo similar que o substitua. Conforme a bula, o

referido medicamento  possui  indicação para os seguintes tratamentos:   deficiência

visual devido ao edema macular diabético (EMD); degeneração macular neovascular

(exsudativa  ou  neovascular)  relacionada  à  idade  (DMRI);  comprometimento  visual

devido  à  neovascularização  coroidal  (NVC);  deficiência  visual  devido  ao  edema

macular  secundário  à  oclusão  de  veia  da  retina  (OVR).  Ainda  segundo  a  bula,  o

ranibizumabe deve ser administrado por oftalmologista qualificado com experiência em

injeções intravítreas em ambiente hospitalar, clínicas oftalmológicas especializadas ou

salas de cirurgia ambulatoriais com o adequado acompanhamento do paciente.

6) Sobre a incorporação pela CONITEC

Segundo informações obtidas no site da CONITEC, os membros da referida

Comissão decidiram pela não incorporação do ranibizumabe no âmbito do SUS para o
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tratamento de retinopatia diabética,  em virtude de sua relação de custo-efetividade

desfavorável (Última atualização, 25 de janeiro de 2019, 14h41), conforme Relatório

de Recomendação de Outubro de 2015 intitulado “Antiangiogênicos (bevacizumbe e

ranibizumabe) no tratamento do edema macular diabético” emitido pela CONITEC.

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

do Ministério da Saúde ou de órgão público

 Até a presente data, não consta PCDT para a enfermidade considerada na so-

licitação (CID 10: H 36.0). 

O  National Institute for Health and Care Excellence (NICE), órgão público do

serviço de saúde do Reino Unido, recomenda o uso de ranibizumabe como possível

opção para o tratamento da deficiência  visual  devido ao edema macular  diabético

CONDICIONADO aos seguintes critérios: espessura retiniana central ≥ 400 microme-

tros no início do tratamento e fabricante fornecer o medicamento com o desconto acor-

dado no esquema de acesso do paciente.

8) Dos tratamentos disponibilizados pelo SUS

O  medicamento  demandado  pela  ação  (ranibizumabe  -  LUCENTIS®)  não

pertence  à  Relação  Nacional  de  Medicamentos  Essenciais  (RENAME)  e  não  é

disponibilizado pelo SUS para tratamento da doença que acomete a parte autora. 

Por não existir cura para a retinopatia diabética, os esforços terapêuticos são

direcionados  nos fatores  de  risco  para  o  aparecimento  e  agravamento  da doença

retiniana e no tratamento cirúrgico das lesões com alto risco de evolução para perda

visual. 

O  tratamento  disponível  no  SUS  para  retinopatia  diabética  baseia-se  na

fotocoagulação  a  laser  e  medicamentos  que  podem  ser  utilizados  paliativamente

visando minimizar as complicações da doença. A terapia farmacológica, disponível por

meio do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, engloba anti-inflamatórios

não  esteroidais  (ácido  acetilsalicílico,  ibuprofeno  e  paracetamol),  corticoides

(hidrocortisona, dexametasona, prednisona e prednisolona), e diuréticos (furosemida,

espironolactona e hidroclorotiazida). 
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9) Custo do tratamento

Seguem abaixo informações com os valores extraídos da Tabela da Câmara de

Regulação  do  Mercado  de  Medicamentos  (CMED),  ANVISA,  atualizada  em

22/01/2019.

LUCENTIS®

(Ranibizumabe)

ICMS 0%
Custo estimado do

tratamento mensal§PF* PMC PMVG#

10 MG/ML SOL INJ 
CT 1 FA VD INC X 
0,23 ML + SER + 
AGULHA + FILTRO 
P/ INJ      

3.139,76 ---- 2.506,78 2.506,78

Nos documentos acostados aos autos consta a informação de que o medica-

mento ranibizumabe (LUCENTIS®) deve ser administrado por meio de 3 (três)

doses de periodicidade mensal no olho direito da parte autora, totalizando es-

timativa do custo total com o tratamento um valor de R$ 7.520,34.

PF = Preço de Fábrica; PMC = Preço Máximo ao Consumidor; PMVG = Preço Máximo de Venda ao
Governo.
*Preço  Fábrica  (PF):  é  o  teto  de  preço  para  compra  de  qualquer  medicamento  por  entes  da
Administração Pública, quando não aplicável o CAP.
#Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG): é o teto de preço para compra dos medicamentos
inseridos na lista de produtos sujeitos ao CAP (Comunicado nº 6, de 5 de setembro de 2013) ou ainda
de qualquer medicamento adquirido por força de decisão judicial.
§O custo médio do tratamento mensal é estimado com base no PMVG.

10) Sobre as perguntas formuladas
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a) há protocolos clínicos e terapêuticos, no âmbito do Ministério da Saúde, para o

tratamento da enfermidade que acomete a parte autora? Justificar a conclusão à luz

da chamada "medicina das evidências";

Resposta: Não consta PCDT do Ministério da Saúde para a enfermidade considerada

na solicitação (CID 10: H 36.0).

b)  quais  as  diretrizes  nacional  e  internacional  quanto  ao  uso  do

medicamento/tratamento requerido pela parte autora?

Resposta: Não consta PCDT do Ministério da Saúde para a enfermidade considerada

na solicitação (CID 10: H 36.0). O  National Institute for Health and Care Excellence

(NICE),  órgão público  do serviço  de saúde do Reino Unido,  recomenda o  uso de

ranibizumabe como possível opção para o tratamento da deficiência visual devido ao

edema  macular  diabético  CONDICIONADO  aos  seguintes  critérios:  espessura

retiniana central ≥ 400 micrometros no início do tratamento e fabricante fornecer o

medicamento com o desconto acordado no esquema de acesso do paciente.

c)  o  protocolo  nacional  para  o  tratamento  da  moléstia  da  parte  autora  está  em

consonância  com  a  diretriz/protocolo  internacional?  Sendo  negativa  a  resposta,

informar o motivo?

Resposta: Não consta PCDT do Ministério da Saúde para tratamento de Retinopatia

Diabética. 

d) considerando a resposta dada ao quesito anterior, na opinião do Órgão consultado,

levando em conta a relação custo-benefício (montante dos gastos dispendidos com o

protocolo atual x benefícios da atualização desse, inclusive os de caráter preventivo),

seria  recomendável  a  alteração  da  diretriz  praticada  como  forma  de  atender

adequadamente demandas de igual natureza, ou de promover a realização eficiente

da correlata despesa pública?

Resposta:  Faz-se necessária  a elaboração de PCDT do Ministério  da Saúde para

tratamento de Retinopatia Diabética. 
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e)  o  medicamento/tratamento  requerido  pela  parte  autora  possui  aprovação  pela

ANVISA?

Resposta:  Ranibizumabe  é  aprovado  pela  ANVISA  (número  100681056)  e

comercializado no Brasil  sob o nome de LUCENTIS® pelo laboratório  Novartis.  No

momento, não existe medicamento genérico ou mesmo similar que o substitua.

f)  conforme  o  quadro  de  saúde  apresentado  pela  parte  autora,  sendo  positiva  a

resposta ao quesito “a”, indaga-se, no caso de estar referida parte submetida ao citado

protocolo, se esta está a sofrer algum prejuízo no resguardo a seu direito à saúde? Se

a resposta for afirmativa, esclarecer e justificar.

Resposta: Não consta PCDT do Ministério da Saúde para tratamento de Retinopatia

Diabética.

g)  considerando  as  respostas  aos  quesitos  anteriores,  pode-se  afirmar  que  o

tratamento/medicamento requerido na inicial é imprescindível à garantia da saúde ou

da  dignidade  da  parte  requerente?  Em  caso  de  resposta  negativa,  apontar  a

alternativa, dizendo se essa é fornecida pelo setor público ou não.

Resposta: O tratamento/medicamento requerido na inicial é uma opção para a garantia

da saúde ou da dignidade da parte requerente. Todavia, não há estudos de custo-

benefício e/ou custo-efetividade que subsidiem a adoção do referido tratamento no

contexto da saúde pública.

11) Referências
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