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NOTA TÉCNICA 

 

1) Da solicitação 

 Trata-se de solicitação de parecer a respeito do uso do medicamento 

etoricoxibe (Arcoxia®) para tratamento de paciente do sexo feminino, 48 anos, 

portadora de dor relacionada a hérnias de disco em região lombo-sacral.  

 

2) Tema 

 Uso do medicamento etoricoxibe (Arcoxia®) para tratamento de paciente 

portadora de dor relacionada a hérnias de disco em região lombo-sacral. 

 

3) Considerações iniciais 

  Hérnia de disco em região lombar ou sacral é uma condição geralmente 

resultante de excesso de peso e/ou flexão forçada sobre a coluna vertebral. Este 

excesso de peso ou carga pode causar herniação ou extrusão do disco intervertebral 

para dentro da medula espinhal, com compressão da própria medula, levando a 

quadro de dor e/ou paralisias. Trata-se de uma condição muito prevalente na 

população, principalmente entre pessoas na faixa etária dos 30 aos 50 anos. O disco 

localizado entre a quinta e última vértebra lombar (L5) e a primeira vértebra sacral (S1) 

é o mais comumente acometido (90% dos casos).  

 O diagnóstico preciso de hérnia de disco requer exames de imagem, de 

preferência uma ressonância magnética da região lombo-sacra, que permite a 

visualização do nível e da morfologia da herniação, além de permitir avaliar o tipo de 

tratamento. O diagnóstico diferencial de dor lombar inclui patologia muscular, artrose, 

neoplasias, aneurisma de aorta, espondilite anquilosante, entre outras. 

 O tratamento da dor associada a hérnia de disco envolve medidas 

conservadoras (repouso, fisioterapia, correção postural), medicamentos (analgésicos, 

antiinflamatórios não esteroides, opióides, relaxante muscular, corticosteroides, 

benzodiazepínicos) e, eventualmente, cirurgia. O uso de antinflamatórios é 

fundamental para o alívio da dor associada a hérnia de disco. 
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4) Considerações teóricas e eficácia do tratamento 

 Vários antiinflamatórios não esteroides são eficazes para o tratamento da dor 

associada a hérnia de disco. Diclofenaco, cetoprofeno, ibuprofeno, naproxeno, 

piroxican são alguns. Os inibidores seletivos da enzima cicloxigenase-2 (celecoxibe, 

etoricoxibe) formam uma subclasse de antiinflamatórios não esteroides com algumas 

vantagens em relação aos demais. Não interferem na ação das plaquetas, estão 

associados a baixa incidência de ulceração gastrointestinal. Por outro lado, alguns 

estudos associaram o uso de inibidores seletivos da enzima cicloxigenase-2 a 

toxicidade cardiovascular. 

 O medicamento etoricoxibe (Arcoxia®) é uma droga da classe dos inibidores 

seletivos da enzima cicloxigenase-2. Assim como a maioria dos antiinflamatórios não 

esteroides, etoricoxibe (Arcoxia®) é um composto que apresenta atividade 

antiinflamatória, analgésica e antipirética. 

 Alguns dos efeitos colaterais de etoricoxibe (Arcoxia®) incluem: fraqueza, 

cansaço, tontura, dor de cabeça, diarreia, gases, náusea, má digestão, dor ou 

desconforto no estômago, azia, alterações nos exames de sangue, inchaço nas 

pernas ou pés, aumento da pressão arterial, palpitações ou hematomas. 

 Etoricoxibe (Arcoxia®) está contraindicado para pacientes com historia de 

doença ou problemas no coração, ataque cardíaco, cirurgia de revascularização, 

angina no peito, estreitamento ou bloqueio de artérias das extremidades do corpo ou 

derrame ou derrame transitório e para pacientes com alergia ao etoricoxibe ou a 

outros componentes da fórmula. Etoricoxibe (Arcoxia®) não deve ser utilizado por 

mulheres com gravidez avançada, porque pode causar danos ao feto. 

 Na bula do medicamento aprovada pela ANVISA, etoricoxibe (Arcoxia®) está 

indicado para o tratamento de osteoartrite, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, 

alívio da dor crônica, condições de dor aguda, alívio da dor após cirurgia dentária e 

alívio de dor após cirurgia ginecológica abdominal. Não há indicação específica do uso 

de etoricoxibe (Arcoxia®) para tratamento de hérnia de disco. Contudo, como hérnia 

de disco costuma se associar a dor crônica, etoricoxibe (Arcoxia®) pode ser indicado 

para tratamento desta condição. 
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5) Sobre o registro pela ANVISA 

Medicamento	
Etoricoxibe	

Referência		
(marca	solicitada	na	ação)	

Similar	equivalente		
ao	medicamento	de	referência	

Nome	comercial	 ARCOXIA	 HETORI	

Registro	ANVISA	 100290035	 101710200	

Vencimento	do	registro	 03/2022	 07/2019	

Laboratório	 MERCK	SHARP	&	DOHME	
FARMACEUTICA	LTDA	

SCHERING-PLOUGH	INDÚSTRIA	
FARMACÊUTICA	LTDA	

Indicação	conforme	bula	 • Tratamento	 agudo	 e	 crônico	 dos	 sinais	 e	 sintomas	
da	osteoartrite	e	da	artrite	reumatoide;	

• Tratamento	da	espondilite	anquilosante;	
• Alívio	da	dor	crônica	e	aguda;	
• Tratamento	da	dor	aguda	pós-operatória	moderada	

a	grave	associada	à	cirurgia	odontológica;	
• Tratamento	da	dor	aguda	pós-operatória	moderada	

a	grave	associada	à	cirurgia	ginecológica	abdominal	
 

Fonte:  http://portal.anvisa.gov.br/consulta-produtos-registrados 

6) Sobre a incorporação pela CONITEC 

  Conforme informações obtidas no endereço eletrônico da CONITEC, não 

consta até o presente momento, solicitação de incorporação do etoricoxibe para 

tratamento da enfermidade que acomete a parte autora (CID-10: G55.1) no âmbito do 

Sistema Único de Saúde. 

 

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

Ministério da Saúde ou de órgão público 

 O Ministério da Saúde não disponibiliza PCDT específico para o tratamento de 

hérnia de disco. No site da CONITEC consta disponível a íntegra do PCDT da Dor 

Crônica (Portaria Conjunta SAS/SCTIE nº 1.083 - 02/10/2012). Contudo, o referido 

PCDT não contempla o uso de etoricoxibe para tratamento da dor crônica. O 

tratamento recomendado pelo PCDT inclui medidas não farmacológicas (atividade 
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física regular, terapia cognitiva comportamental, terapia com calor local ou fisioterapia 

conforme a capacidade física do doente e sob supervisão de profissional habilitado) e 

farmacológicas (analgésicos, anti-inflamatórios, fármacos adjuvantes, antidepressivos 

tricíclicos, anticonvulsivantes e opióides). Para inclusão neste Protocolo, os pacientes 

devem manifestar dor de intensidade superior a 4 na Escala Visual Analógica - EVA 

(dor relevante) e com duração superior a 30 dias (dor crônica). Também devem ser 

apresentados os escores da escala de dor Leeds Assessment of Neuropathic 

Symptoms and Signs - LANSS para definição do tipo. Para uso de opióides, os 

pacientes deverão ser refratários aos demais fármacos, conforme escalonamento 

definido neste Protocolo. Dessa forma, o tratamento para dor crônica depende do tipo 

e a gravidade da dor, bem como as respostas individuais da relação do paciente com 

sua própria dor. 

Dentre os medicamentos contemplados no PCDT, destacam-se: 

• Ácido acetilsalicílico: comprimido de 500 mg. 

• Dipirona: comprimido de 500 mg; solução oral de 500mg/ml. 

• Paracetamol: comprimido de 500 mg; solução oral de 200 mg/ml. 

• Ibuprofeno: comprimidos de 200 e 300 mg; solução oral de 50 mg/ml. 

• Amitriptilina: comprimidos de 25 e 75 mg. 

• Nortriptilina: cápsulas de 10, 25, 50 e 75 mg. 

• Clomipramina: comprimidos de 10 e 25 mg. 

• Fenitoína: comprimido de 100 mg; suspensão oral de 20 mg/ml. 

• Carbamazepina: comprimidos de 200 e 400 mg; suspensão oral de 20 mg/ml. 

• Gabapentina: cápsulas de 300 e 400 mg. 

• Ácido valproico: cápsulas/comprimidos de 250mg; comprimidos de 500mg; 

solução oral ou xarope de 50mg/ml. 

• Codeína: solução oral de 3mg/ml frasco com 120ml; ampola de 30mg/ml com 

2ml; comprimidos de 30 e 60mg. 

• Morfina: ampolas de 10mg/ml com 1ml; solução oral de 10mg/ml frasco com 

60ml; comprimidos de 10 e 30mg; cápsulas de liberação controlada de 30, 60 e 

100mg. 
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• Metadona: comprimidos de 5 e 10mg; ampola de 10mg/ml com 1ml. 

 

8) Dos tratamentos disponibilizados pelo SUS 

  O medicamento etoricoxibe (ARCOXIA) não pertence a Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME) e não faz parte de nenhum programa de 

medicamentos da Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da 

Saúde. O SUS disponibiliza as seguintes opções terapêuticas para o tratamento da 

dor crônica, conforme tabela abaixo. 

	

Medicamento	
	

Classe	Terapêutica	
(ANVISA)	

Componente	de	
financiamento	da	

Assistência	Farmacêutica	
Dipirona	 Analgésico	Não	Narcótico	 Básico	

Paracetamol	 Analgésico	Não	Narcótico	 Básico	e	Estratégico	

	Ácido	acetilsalicílico	 Analgésico	Não	Narcótico	 Básico	

Ibuprofeno	 Anti-inflamatório	 Básico	

Amitriptilina	 Antidepressivo	 Básico	

Nortriptilina	 Antidepressivo	 Básico	

Clomipramina	 Antidepressivo	 Básico	

Fenitoína	 Anticonvulsivante	 Básico	

Carbamazepina	 Anticonvulsivante	 Básico	

Gabapentina	 Anticonvulsivante	 Especializado	

Ácido	valproico	 Anticonvulsivante	 Básico	

Codeína	 Analgésico	Narcótico	 Especializado	

Morfina	 Analgésico	Narcótico	 Especializado	

Metadona	 Analgésico	Narcótico	 Especializado	
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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 

12/03/2019. 

TABELA	DE	PREÇOS	(R$)		
	

MEDICAMENTO	
ETORICOXIBE	

ICMS	0%	 Custo	médio	
estimado	do	
tratamento	
mensal§	

Custo	médio	
estimado	do	
tratamento	

anual§	

	
PF	
	

	
PMC	
	

	
PMVG#	

	
ARCOXIA	90	MG		
COM	REV	CT	BL	AL/AL	X	14	 67,84		 93,78	 54,16	 108,32	 1.299,84	

HETORI	90	MG		
COM	REV	CT	BL	AL/AL	X	14	 67,84		 93,78	 54,16	 108,32	 1.299,84	

 

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 e anual é estimado com base no PMVG. 

 

 

10) Sobre as perguntas formuladas 

 

1) O medicamento solicitado foi aprovado pela ANVISA? Em caso afirmativo, qual o 

número do registro? 

Resposta: Sim. Ver tópico 5. 

2) O medicamento solicitado está incluído na lista da RENAME dentre os 

componentes básicos da assistência farmacêutica e é fornecido pelo SUS 

Resposta: Não. Ver tópico 8. 

3) Em caso negativo, há protocolo para inclusão na lista de medicamentos de alto 

custo para o tratamento da moléstia do(a) requerente? 
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Resposta: O Ministério da Saúde não disponibiliza PCDT específico para o tratamento 

de hérnia de disco. No site da CONITEC consta disponível a íntegra do PCDT da Dor 

Crônica (Portaria Conjunta SAS/SCTIE nº 1.083 - 02/10/2012). Contudo, o referido 

PCDT não contempla o uso de etoricoxibe para tratamento de pacientes com dor 

crônica. 

4) O medicamentos é produzidos/fornecido por empresa sediada no país ou depende 

de importação? 

Resposta: O medicamento é fornecido por empresa sediada no País. 

5) Qual o prazo necessário para o seu fornecimento? 

Resposta: O prazo de compra e aquisição de medicamentos registrados na ANVISA 

em geral depende das circunstâncias envolvidas nos processos de compra realizados 

pelos órgãos responsáveis, em geral licitação. No estado do Ceará se dá pela COASF 

(Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, da Secretaria de Saúde do Estado). No 

município de Fortaleza se dá pela CELAF (Célula de Assistência Farmacêutica). Os 

respectivos órgãos devem ser consultados acerca de processos licitatórios, se existem 

e qual a previsão de finalização. 

 

6) Qual o custo médio do fármaco solicitado? 

Resposta: Ver tópico 9. 

7) Existem medicamentos similares fornecidos pela rede pública? Quais são eles? 

Resposta: Existe medicamento similar (HETORI) porém não é disponibilizado pelo 

SUS.  

8) O(s) fármaco(s) fornecido(s) pelo SUS é(são) eficaz(es) para o tratamento da 

moléstia do(a) requerente? 
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Resposta: Sim. Vários medicamentos disponíveis no SUS, isoladamente ou em 

associação, são eficazes no tratamento da doença da requerente. Dipirona, 

ibuprofeno, amitriptilina, carbamazepina, gabapentina, codeína são todos 

medicamentos eficazes para tratamento da doença da requerente, e todos estão 

disponíveis no SUS. 

8) Existem outros esclarecimentos/observações que o corpo técnico julgue 

necessários para balizar a decisão judicial: 

Resposta: Trata-se de solicitação de parecer a respeito do uso de etoricoxibe 

(Arcoxia®) para tratamento de dor associada a hérnia lombo-sacra em paciente do 

sexo feminino, 48 anos. Em relação ao medicamento demandado na ação, apesar de 

aprovados pela ANVISA para uso no Brasil, o mesmo não está disponível no SUS. 

Vários medicamentos disponíveis no SUS, isoladamente ou em associação, são 

eficazes no tratamento da doença da requerente. Não há razão ou justificativa 

plausível para a escolha específica do medicamento etoricoxibe (Arcoxia®) para o 

tratamento da paciente. 

10) Referências 

Bula do Etoricoxibe. 
http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=559
4052013&pIdAnexo=1692166. 
 
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas. Dor Crônica. Portaria SAS/MS nº 1.083, de 
02 de outubro de 2012. http://conitec.gov.br/images/Protocolos/DorCronica.pdf. 


