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NOTA TÉCNICA RÁPIDA 

 

1) Tema: 

Uso do OCREVUS® (ocrelizumabe) para o tratamento de Esclerose Múltipla 
forma primariamente progressiva (CID G35). 

 

2) Considerações teóricas 

Trata-se de atualização 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). 

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença autoimune, crônica e debilitante que 
acomete a substância branca do Sistema Nervoso Central (SNC), causando 
desmielinização, inflamação e gliose. A causa da EM ainda não é bem 
elucidada e pouco se sabe sobre os fatores que contribuem para seu curso 
imprevisível. No entanto, evidências indicam uma relação complexa de 
interação entre fatores genéticos e ambientais que originariam uma 
disfunção do sistema imunológico, desenvolvendo uma ação autoimune, 
principalmente contra a substância branca do SNC 

As células mononucleares inflamatórias atravessam o endotélio das vênulas 
e migram para o parênquima liberando diversas citocinas pró-inflamatórias, 
intermediários reativos, radicais livres e enzimas proteolíticas, que, juntas, 
lesam os oligodendrócitos e bloqueiam a condução dos impulsos nervosos. 
Verifica-se a presença de autoanticorpos específicos contra a mielina em 
degeneração, enquanto os macrófagos removem a mielina danificada. Alguns 
oligodendrócitos sobrevivem e podem se diferenciar e remielinizar 
parcialmente os axônios. À medida que as lesões evoluem, ocorre 
proliferação proeminente dos astrócitos, com formação de gliose. Em lesões 
altamente inflamatórias pode ocorrer destruição axônica. Nos casos 
avançados pode haver, ainda, morte neuronal, podendo contribuir para a 
incapacidade neuronal irreversível. Afeta usualmente adultos na faixa de 18-
55 anos de idade, mas casos fora destes limites têm ocorrido. No Brasil, sua 
taxa de prevalência é de aproximadamente 15 casos por cada 100.000 
habitantes. 
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Há quatro formas de evolução clínica: remitente-recorrente (EM-RR), 
primariamente progressiva (EM-PP), primariamente progressiva com surto 
(EM-PP com surto) e secundariamente progressiva (EM-SP). A forma mais 
comum é a EM-RR, representando 85% de todos os casos no início de sua 
apresentação. A forma EM-SP é uma evolução natural da forma EM-RR em 
50% dos casos após 10 anos do diagnóstico (em casos sem tratamento – 
história natural). As formas EM-PP e EM-PP com surto perfazem 10%-15% de 
todos os casos. 

A EM-PP é responsável por cerca de 10-15% de todos os casos da doença. 
Atinge igualmente homens e mulheres, com idade média de 40 anos. Esses 
pacientes apresentam um declínio constante da função neurológica desde o 
início da doença. A EM-RR é caracterizada por surtos com sinais e sintomas 
neurológicos, novos ou recorrentes, durante um período e, dentro de 
semanas, tendem a melhorar, espontaneamente ou em resposta aos 
corticosteroides. Os surtos são seguidos de remissão, completa ou parcial, 
sem atividade clínica da doença. À medida que a frequência de surtos diminui 
ao longo do tempo, uma disfunção neurológica progressiva pode se iniciar, 
dando espaço ao desenvolvimento da EM-SP. Estima-se que cerca de 80% dos 
pacientes com EM-RR desenvolvem essa forma da doença em 20 anos, com 
um risco de 2% ao ano. No entanto, ainda não existem exames para 
determinar o ponto em que a EM-RR se converte em EM-SP. 

O quadro clínico se manifesta, na maior parte das vezes, por surtos ou 
ataques agudos, podendo entrar em remissão de forma espontânea ou com 
o uso de corticosteroides (pulsoterapia). Os sintomas mais comuns são 
neurite óptica, paresia ou parestesia de membros, disfunções da 
coordenação e equilíbrio, mielites, disfunções esfincterianas e disfunções 
cognitivo- comportamentais, de forma isolada ou em combinação. 
Recomenda-se atentar para os sintomas cognitivos como manifestação de 
surto da doença, que atualmente vem ganhando relevância neste sentido. 

Embora a EM afete pelo menos duas vezes mais mulheres que homens, na 
forma primariamente progressiva a proporção da prevalência entre mulheres 
e homens aparenta ser próxima de 1:1. Em relação à idade média de início, 
ela é maior na EM-PP do que na EM-RR (∼40 vs ∼30), e a forma primária 
quase nunca é vista na infância. 

Em comparação aos subtipos EM-RR e EM-SP, pessoas com EM-PP tendem a 
apresentar mais incapacidade em andar (5%, 28% e 43%, respectivamente), 
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maior dependência de outras pessoas, inclusive com maior demanda por 
cuidadores (58%, 57% e 73%, respectivamente), questões intimamente 
relacionadas com a progressão dos sintomas desde o início da doença. 

O diagnóstico é baseado nos Critérios de McDonald revisados, sendo o 
diagnóstico diferencial bastante amplo e complexo. Estes critérios são os 
adotados pela comunidade científica mundial para o diagnóstico de esclerose 
múltipla. 

O tratamento é preconizado apenas para as formas EM-RR e EM-SP, pois não 
há evidência de benefício para as demais. O tratamento inicial deve ser feito 
com uma das opções entre o glatirâmer, betainterferonas (1a ou 1b) ou com 
teriflunomida. 

A identificação da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e 
adequado para o atendimento especializado dão à Atenção Básica um caráter 
essencial para um melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos. 

 

3) Eficácia do medicamento 

Ocrelizumabe é um anticorpo monoclonal humanizado de segunda geração, 
antagonista seletivo de linfócitos B que expressam o antígeno de superfície 
CD-20. O mecanismo preciso pelo qual ocrelizumabe exerce seus efeitos 
terapêuticos na esclerose múltipla é desconhecido, mas supõe-se que 
envolva a ligação ao CD20, um antígeno da superfície celular presente em 
linfócitos pré-B e linfócitos B maduros. Após a ligação da superfície celular 
aos linfócitos B, ocrelizumabe causa citólise celular dependente de anticorpo 
e lise mediada por complemento.  
 

4) Evidências científicas 

ORATORIO - Montalban et al., 2017  

Montalban e colaboradores realizaram um Ensaio Clínico 
Randomizado fase III (ORATORIO), multicêntrico, para avaliar a eficácia e a 
segurança do ocrelizumabe em comparação com o placebo no tratamento da 
EM-PP. O estudo incluiu 732 pacientes com EM-PP entre 18 e 55 anos de 
idade, com escore da EDSS entre 3,0 e 6,5 e duração dos sintomas da EM 
menor que 15 anos para os pacientes com EDSS >5 ou menor que 10 anos para 
aqueles com EDSS ≤5 no momento da triagem, além de um histórico 
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documentado ou presença de um índice de IgG elevado no momento da 
triagem, ou pelo menos uma banda oligoclonal de IgG detectada no fluido 
cérebro-espinhal. Foram excluídos pacientes com as formas RR e SP da 
doença, contraindicados à Ressonância Magnética, contraindicados ou que 
apresentassem eventos adversos intoleráveis ao glicocorticóide intravenoso 
ou que tenham recebido outros medicamentos imunossupressores ou 
tratamento prévio com terapias que tivessem como alvo as células B.  

O tempo de seguimento foi de pelo menos 120 semanas e até que um 
número pré especificado de progressão de incapacidade confirmada 
ocorresse. O desfecho primário de eficácia foi a porcentagem de pacientes 
com progressão da incapacidade confirmada em 12 semanas em uma análise 
de tempo até o evento. Os desfechos secundários incluíram a porcentagem de 
pacientes com progressão da incapacidade confirmada em 24 semanas em 
uma análise de tempo até o evento, variação no desempenho do teste de 
caminhada cronometrada de 25 pés (T25FW) da linha de base à semana 120, 
variação no volume total de lesões ponderadas em T2 na RM da linha de base 
à semana 120, variação no volume cerebral da semana 24 à semana 120 e 
variação no escore do componente físico do Medical Outcomes Study 36-
Item-Short-Form Health Survey (SF-36) da linha de base à semana 120. Além 
do perfil de segurança do medicamento e Eventos Adversos (EA).  

Limitações: Os pacientes incluídos apresentaram uma faixa etária 
máxima restrita (até 55 anos, e com mediana dos pacientes incluídos de 46 
anos), os mesmos teriam que apresentar, por meio de exame sorológico, taxas 
elevadas de IgG ou pelo menos uma banda oligoclonal de IgG no fluido 
cerebroespinhal (ou seja, que apresentem inicialmente alguma inflamação). 
Outros dois critérios de exclusão relevantes que não foram descritos no artigo, 
mas estão presentes no protocolo do estudo são: infecção ativa conhecida ou 
história ou presença de infecção recorrente ou crônica; e história de câncer, 
incluindo tumores sólidos e neoplasias hematológicas (exceto para 
carcinomas celular basal e de células escamosas in situ e carcinoma in situ do 
colo do útero que foram resolvidos) (Roche 2010). Tais restrições limitam o 
perfil de pacientes com EM-PP que foram submetidos ao tratamento em 
estudo, assim como seus resultados. Outra limitação foi o fato do estudo ter 
sido financiado pelo fabricante do medicamento.  

Fox et al., 2018  
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Esta análise exploratória examinou os efeitos do ocrelizumabe na 
progressão confirmada e na melhora confirmada do comprometimento das 
extremidades superiores em pacientes do estudo ORATORIO por meio do 
Teste de 9 Pinos no buraco (9HPT). O 9HPT foi 28 aplicado na linha de base e 
a cada 12 semanas até o fim do estudo. Foi medido o tempo gasto para 
completar o teste com a melhor mão, pior mão e média de ambas as mãos. A 
análise foi estratificada por região (EUA vs resto do mundo) e idade (⩽45, >45 
anos) para avaliar o tempo para a progressão confirmada no 
comprometimento das extremidades superiores em limiares crescentes de 
progressão (20%, 25%, 30% e >35%), confirmados após 12 e 24 semanas, bem 
como melhora confirmada de 15% e 20%.  

Wolinsky et al., 2018  

Wolinsky e colaboradores realizaram uma análise post hoc sobre o 
efeito do ocrelizumabe na proporção de pacientes sem evidência de 
progressão (NEP) no estudo ORATORIO da linha de base à semana 120. 
Pacientes com NEP foram definidos como aqueles sem progressão da 
incapacidade confirmada em 12 semanas, sem progressão ≥20% confirmada 
na semana 12 no Teste de Caminhada Cronometrada de 25 pés e no Teste de 
9 Pinos no Buraco. Pacientes sem evidência de progressão e atividade da 
doença (NEPAD) eram aqueles com NEP, sem atividade cerebral na 
Ressonância Magnética e sem recidivas definidas pelo protocolo. 

É relevante mencionar que nenhum dos desfechos de eficácia 
encontrados são finalísticos, já que estão relacionados apenas com um 
aspecto da evolução da doença (maioria considera o aspecto físico, outros 
exames de imagem, ou ainda combinação destes). Pode-se considerar, 
portanto, que se tratam de desfechos substitutos para a EM-PP, aos possíveis 
finalísticos como sobrevida e qualidade de vida. 

A qualidade do estudo ORATORIO foi avaliada pela CONITEC segundo 
a ferramenta de risco de viés da Colaboração Cochrane, visto que para um 
único ECR não é recomendado aplicar a ferramenta GRADE. Embora tenha 
apresentado baixo risco de viés com relação a geração da sequência 
randômica, alocação e cegamento, foi verificado alto risco de viés em dois 
itens. Foi considerado que o relato dos desfechos se deu de forma seletiva 
pelo fato de no protocolo do estudo terem sido definidos um total de 16 
desfechos de eficácia, mas na publicação foram selecionados apenas seis 
deles, além de uma análise de sensibilidade conduzida (para os desfechos 
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primário e o primeiro dos secundários) ter sido realizada (disponível no 
Apêndice da publicação) mas não ter sido citada no artigo. E o outro viés está 
relacionado ao conflito de interesses dos autores com a indústria 
farmacêutica, que além desta ser fabricante do medicamento, ter financiado 
o estudo também realizado as análises e revisão dos resultados. 

Considerando a quantidade limitada de estudos existentes, a avaliação 
do ECR ORATORIO foi conduzida detalhadamente. Para incluir os pacientes no 
estudo, foram atribuídos critérios de seleção que não contemplariam todos 
os pacientes com a doença, pois além da restrição da faixa etária, de estado 
de EDSS e de características de imagem cerebral, a condição imunológica 
também foi definida com a aplicação de exames prévios. Isso pode restringir 
os achados dos resultados para tal população.  

Com relação aos desfechos de eficácia avaliados, pôde-se notar que 
nenhum deles é robusto como a sobrevida e qualidade de vida, por exemplo. 
Além disso, o tamanho dos efeitos observados apresentou relativa incerteza 
dado tanto o tamanho dos mesmos assim como variações (intervalos de 
confiança de 95% próximos à 1, linha da nulidade). E as análises de 
sensibilidade conduzidas para os desfechos primário (porcentagem de 
pacientes com 37 progressão da incapacidade confirmada em 12 semanas) e 
secundário (porcentagem de pacientes com progressão da incapacidade 
confirmada em 24 semanas), embora tenham sido mencionadas na 
publicação que mantiveram os achados, ao se buscar tais resultados nos 
Apêndices do artigo, verificou-se na realidade perda da diferença existente 
entre os grupos tratado e placebo, o que denota a fragilidade do resultado 
encontrado.  

Foram muitos os desfechos exploratórios definidos no início do estudo. 
Eles podem ter sido propostos pela dificuldade na mensuração da evolução da 
EM-PP, mas deveriam ter sido descritos independente dos valores 
encontrados (no caso do T1, por exemplo, o material suplementar mostrou 
que ao final do período de 120 semanas não houve diferença entre os grupos), 
já que a não descrição atribui de certa forma um viés de reporte seletivo. O 
desfecho de qualidade de vida (instrumento SF-36) foi avaliado de forma 
parcial, visto que considerou apenas o componente físico. Embora tenha sido 
objetivo avaliar apenas esse componente (que inclusive não apresentou 
diferença entre os grupos), isto denota uma limitação, visto que o desfecho 
tão relevante justamente por envolver diversas dimensões como a qualidade 
de vida, não foi apresentado no estudo.  
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Com relação aos aspectos de segurança, embora os autores tenham 
alegado que a epidemiologia das neoplasias possa ser distinta em pacientes 
portadores de EM, esse foi um resultado que chamou atenção no grupo de 
pacientes tratados com ocrelizumabe. Mesmo aplicando no início do ECR o 
critério de exclusão para indivíduos com histórico de câncer, incluindo 
tumores sólidos e hematológicos malignos (exceto carcinomas de pele celular 
basal, escamoso in situ e câncer do colo do útero que tivesse sido previamente 
resolvido) (Roche 2010), a proporção de indivíduos que foram acometidos 
por algum tipo de câncer foi superior entre os tratados com o ocrelizumabe 
comparado ao placebo. Por isso, monitoramento desse tipo de evento 
adverso que é tipicamente tardio, merece atenção nos estudos futuros, assim 
como a ocorrência de infecções no trato respiratório superior.  

Pelas evidências apresentadas, conclui-se que há limitações 
relevantes nos achados tanto de eficácia quanto de segurança do 
medicamento ocrelizumabe no tratamento da EM-PP. 

 

5) Dos Riscos 

Uma proporção maior de pacientes tratados com OCREVUS® apresentou 
infecções em comparação com pacientes que usaram REBIF ou placebo. Nos 
estudos de EMR, 58% dos pacientes tratados com OCREVUS® apresentaram 
uma ou mais infecções em comparação com 52% dos pacientes tratados com 
REBIF. No estudo de EMPP, 70% dos pacientes tratados com OCREVUS® 
apresentaram uma ou mais infecções em comparação com 68% dos pacientes 
com placebo. OCREVUS® aumentou o risco de infecções do trato respiratório 
superior, infecções do trato respiratório inferior, infecções cutâneas e 
infecções relacionadas a herpes (vide “Reações Adversas”). OCREVUS® não 
esteve associado a um aumento no risco de infecções sérias em pacientes com 
EM. Postergar a administração de OCREVUS® em pacientes com uma infecção 
ativa até que a infecção seja resolvida. 
 

Pode existir um risco maior de malignidade com OCREVUS®. Em 
estudos controlados, malignidades, incluindo câncer de mama, ocorreram de 
forma mais frequente em pacientes tratados com OCREVUS®. Câncer de 
mama ocorreu em 6 de 781 mulheres tratadas com OCREVUS® e nenhuma das 
668 mulheres tratadas com REBIF ou placebo. As pacientes devem seguir as 
diretrizes padrão de triagem de câncer de mama. 
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6) Dos tratamentos disponibilizados pelo SUS 

A Portaria Conjunta Nº 10, de 02 de abril de 2018 aprovou o Protocolo Clínico 
e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da EM no âmbito do SUS. Porém os pacientes 
EM-PP não são contemplados (diferentemente das formas EM-RR e EM-SP), 
sendo inclusive considerados como critério de exclusão (Brasil, 2018a).  
As limitações no tratamento desse subtipo de EM não são identificadas ape-
nas no Brasil, mas em todo o mundo. O National Health System (NHS) do 
Reino Unido por exemplo, estabelece que há necessidade de terapia para 
manejo dos sintomas, reabilitação, além da modificação de fatores de riscos 
(como atividade física, vacinação e tabagismo) (NICE, 2014). Entretanto, os 
denominados medicamentos modificadores de doença não são indicados 
para o tratamento da EM-PP, por não serem eficazes em retardar o pro-
gresso de tal condição clínica.  
Em 2009, o ensaio clínico OLYMPUS avaliou a eficácia e segurança do Rituxi-
mabe (anticorpo monoclonal quimérico que se liga aos receptores celulares 
CD20, tipicamente em linfócitos B) em pacientes com EM-PP com 51 anos de 
mediana de idade. Os resultados demonstraram que em 24 meses não houve 
efeito significativo do Rituximabe (comparado ao 15 tratamento placebo) so-
bre a progressão da incapacidade confirmada da doença, embora os pacien-
tes tratados tenham tido menor aumento do volume da lesão cerebral em T2.  

 

7) Sobre a liberação pela ANVISA 

O medicamento OCREVUS® (ocrelizumabe) é aprovado pela ANVISA com 
as seguintes indicações em bula: 

Tratamento de pacientes com formas recorrentes de esclerose múltipla 
(EMR) e de pacientes com esclerose múltipla primária progressiva (EMPP). 
 

8) Sobre a incorporação pela CONITEC 

No relatório de recomendação denominado Ocrelizumabe para o tratamento 
da Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva, de Fevereiro/2019, a 
CONITEC recomendou de forma preliminar a não incorporação no SUS do 
ocrelizumabe para tratamento de pacientes com esclerose múltipla 
primariamente progressiva, considerando após análise minuciosa que foi 
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verificado que os resultados de eficácia do medicamento ocrelizumabe, 
embora sugerirem benefício em retardar o agravamento da incapacidade 
física em pacientes com EM-PP com determinadas características, sua 
magnitude dos efeitos foi restrita, além do incerto perfil de segurança. 
Somado à tais questões, os resultados clínicos parecem ainda mais modestos 
em razão do elevado custo-efetividade incremental, e impacto orçamentário 
que envolveria para a condição de pacientes com EM-PP. 

 

9) Do fornecimento da medicação pelo SUS 

Esse medicamento não está contemplado em nenhum dos Componentes de 
Medicamentos com financiamento pactuado no SUS, sejam eles: Básico, Es-
tratégico ou do Componente Especializado. Dessa forma não há previsão de 
cobertura assistencial tripartite e não temos mecanismos legais para a sua 
aquisição. 

. 

10)  Custo da medicação 

 
 
 
Medicamento 
OCRELIZUMAB(OCREV
US) 
300 mg /10 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$ 35.855,50 
35.855,50 
 

R$ 35.652,00 R$45.000,00 R$ 35.652,00 R$ 840.000,00 

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

Considerando todo o apresentado, conclui-se que os resultados de eficácia 
do medicamento ocrelizumabe, embora sugerirem benefício em retardar o 
agravamento da incapacidade física em pacientes com EM-PP com 
determinadas características, apresenta magnitude de efeitos restrita, além 
do incerto perfil de segurança, podendo causar até mesmo câncer. Também, 
percebe-se que houve falha dos autores do principal estudo que recomenda 
o uso da medicação em apresentar todos os resultados encontrados, 
selecionando o que apresentar, e em declarar que o estudo foi financiado, 
analisado e revisado pela indústria farmacêutica que produz a medicação. 
Somado à tais questões, os resultados clínicos parecem ainda mais 
modestos em razão do elevado custo-efetividade incremental, e impacto 
orçamentário que envolveria para a condição de pacientes com EM-PP. 

 

12) Respostas aos Questionamentos 

 
a) Há evidências científicas de eficácia do fármaco apontado para o caso 

em exame? 
Resposta: Sim. 
 

b) Há possibilidade de sua substituição por outro fármaco que produza os 
mesmos efeitos do fármaco prescrito? 
Resposta: Não.  

 
c) Existem outras informações relevantes a fornecer para a solução do caso em 

exame? 
Resposta: Considerando todo o apresentado, conclui-se que os resultados 
de eficácia do medicamento ocrelizumabe, embora sugerirem benefício em 
retardar o agravamento da incapacidade física em pacientes com EM-PP 
com determinadas características, apresenta magnitude de efeitos restrita, 
além do incerto perfil de segurança, podendo causar até mesmo câncer. 
Também, percebe-se que houve falha dos autores do principal estudo que 
recomenda o uso da medicação em apresentar todos os resultados 
encontrados, selecionando o que apresentar, e em declarar que o estudo foi 
financiado, analisado e revisado pela indústria farmacêutica que produz a 
medicação. Somado à tais questões, os resultados clínicos parecem ainda 
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mais modestos em razão do elevado custo-efetividade incremental, e 
impacto orçamentário que envolveria para a condição de pacientes com 
EM-PP. 
 

d) O fármaco prescrito tem registro na ANVISA e é disponibilizado pelo SUS? 
Resposta: Tem registro na ANVISA e não é disponibilizado pelo SUS.  

 
e) Em caso negativo a uma das perguntas acima, há tratamento alternativo 

eficaz disponibilizado pelo sistema público? 
Resposta: Sim.  
 

f) Havendo tratamento oficial alternativo disponibilizado, esse possui a mesma 
eficácia daquele realizado a partir do uso do fármaco cuja disponibilização 
foi requerida nos autos? 
Resposta: Não há evidências para afirmar com convicção. 

 
g) Considerando as respostas aos itens anteriores, pode-se dizer, a partir 

do quadro apresentado pela parte autora citada, 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? 
Resposta: Não. 
 
 
 

  



13/13 

 
 
 

Contato: (85) 98529-2925/996545559 (Yury Trindade) – (85) 99689-0669 (Maria Andreína) 
 

nat.ceara@tjce.jus.br 

13)  Referências 

 

 
Callegaro D, Goldbaum M, Morais L, et al. The prevalence of multiple sclerosis in the city of São Paulo, 
Brazil, 1997. Acta Neurol Scand 2001; 104: 208–13.  
 

Rojas JI, Romano M, Ciapponi A, Patrucco L, Cristiano E. Interferon Beta for primary progressive multiple 
sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2010; : CD006643.  
 
COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE TECNOLOGIAS – CAMT/DGITS/SCTIE/MS. Rela-
tório de recomendação. Ocrelizumabe para o tratamento da Esclerose Múltipla Primariamente Progres-
siva. Fevereiro/2019. 
 
COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE TECNOLOGIAS – CAMT/DGITS/SCTIE/MS. Rela-
tório de recomendação. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Esclerose Múltipla. Fevereiro de 
2019. 
 
COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE TECNOLOGIAS – CAMT/DGITS/SCTIE/MS. Rela-
tório de recomendação. Ocrelizumabe para o tratamento de formas recorrentes de Esclerose Múltipla. 
Fevereiro de 2019. 
 
Montalban, Xavier, Stephen L. Hauser, Ludwig Kappos, Douglas L. Arnold, Amit Bar-Or, 
Giancarlo Comi, Jérôme de Seze, et al. 2017. “Ocrelizumab versus Placebo in Primary 
Progressive Multiple Sclerosis.” The New England Journal of Medicine 376 (3): 209–20. 

 

Fox, Edward J., Clyde Markowitz, Angela Applebee, Xavier Montalban, Jerry S. Wolinsky, 
Shibeshih Belachew, Damian Fiore, Jinglan Pei, Bruno Musch, and Gavin Giovannoni. 
2018. “Ocrelizumab Reduces Progression of Upper Extremity Impairment in Patients 
with Primary Progressive Multiple Sclerosis: Findings from the Phase III Randomized 
ORATORIO Trial.” Multiple Sclerosis 24 (14): 1862–70 

 

Wolinsky, Jerry S., Xavier Montalban, Stephen L. Hauser, Gavin Giovannoni, Patrick 
Vermersch, Corrado Bernasconi, Gurpreet Deol-Bhullar, et al. 2018. “Evaluation of No 
Evidence of Progression or Active Disease (NEPAD) in Patients with Primary Progressive 
Multiple Sclerosis in the ORATORIO Trial.” Annals of Neurology 84 (4): 527–36. 


