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NOTA TÉCNICA 

 

1) Da solicitação 

 Trata-se de solicitação de parecer acerca do uso das medicações omalizumabe 

(Xolair®) e bilastina (Alektos®) para tratamento de urticária crônica espontânea (CID-

10: L 50.1) cujo tratamento prévio não foi efetivo. 

 

2) Tema 

 Tratamento de urticária crônica espontânea. 

 

3) Considerações iniciais 

  A urticária é uma doença que acomete 15 a 25% dos indivíduos da população 

em geral, em algum momento da vida. Estima-se também que 0,1% da população 

examinada em consultas dermatológicas apresente urticária. Entre os pacientes com 

urticária, 50% apresentarão a doença por pelo menos um ano e 20% além de 20 anos. 

Urticária crônica (UC) é definida como aquela que aparece pelo menos quatro vezes 

por semana, em um período não inferior a seis semanas. Embora a urticária seja 

comum em qualquer idade, observamos que a urticária aguda (UA) é mais frequente 

em crianças e adultos jovens, enquanto que a UC ocorre, em geral, na meia idade. 

Entre as UC, pelo menos 70% terão causa indefinida após uma investigação 

detalhada, ou seja, serão classificadas como urticárias crônicas idiopáticas, mais 

especificamente urticária crônica espontânea (UCE). A incidência da UCE é 

desconhecida, porém estima-se uma variação de 0,1% a 3% na população em geral, 

sendo mais comum nas mulheres, numa proporção de duas mulheres para cada 

homem. A UCE ocasiona um grande impacto negativo na qualidade de vida dos 

pacientes e seus familiares. O tratamento é escalonado e baseado em anti-

histamínicos, corticoides por curtos períodos, antagonistas do receptor de leucotrienos 

e outras drogas. O tratamento medicamentoso inicial para UCE consiste no uso de 
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anti-histamínicos orais (anti-H1). Caso a resposta não seja satisfatória com os anti-H1 

os corticosteroides orais podem ser necessários sob a forma de curtos períodos de 

uso (sete a 14 dias) nos quadros de exacerbações importantes. O uso de 

corticosteroides orais por períodos prolongados deve ser evitado. Nos portadores de 

UCE grave e de curso persistente, com falência terapêutica às medidas anteriores, ou 

nos casos em que a investigação demonstrou ter a urticária base autoimune, a terapia 

imunossupressora tem-se tornado uma opção. 

 

4) Considerações teóricas e eficácia do tratamento 

 Omalizumabe é um anticorpo monoclonal humanizado derivado de DNA 

recombinante que se liga seletivamente à imunoglobulina E (IgE) que é produzida pelo 

organismo humano. Omalizumabe age impedindo a ligação da IgE com o receptor de 

alta afinidade (FcєRI) presentes nos mastócitos e basófilos. A diminuição das 

concentrações de IgE resultante da ação de omalizumabe é de 90 a 99%. O bloqueio 

de IgE, no caso de pacientes com UCE, acarreta redução dos sintomas como coceira. 

Omalizumabe é indicado como terapia adicional para uso adulto e pediátrico (acima de 

12 anos de idade) em pacientes com UCE refratária ao tratamento com anti-

histamínicos H1. Omalizumabe é contraindicado na faixa etária de 0 a 12 anos e não 

deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Omalizumabe pode 

ser usado junto com outros medicamentos como anti-histamínicos H1 e H2 e LTRAs 

(antagonistas do receptor de leucotrienos) para urticária crônica espontânea. 

 São inúmeros os estudos que apontaram eficácia e segurança de omalizumabe 

para tratamento de UCE. Em revisão sistemática conduzida por Zao e colaboradores 

em que foram considerados ensaios clínicos randomizados placebo controlados 

visando verificar a eficácia e segurança do omalizumabe para o tratamento de urticária 

crônica, foram incluídos sete ensaios clínicos com 1.312 pacientes. A dose de 

omalizumabe variou de 75-600 mg a cada 4 semanas. Os efeitos do omalizumabe 

foram dose dependentes, com forte redução semanal do prurido, comparado com 

grupo placebo. As taxas de resposta completa foram significativamente maiores no 

grupo omalizumabe (RR 4,55; p<0,00001). A metanálise mostrou alto grau de 

evidência para eficácia e segurança do omalizumabe no tratamento de pacientes com 
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urticária crônica na dose de 300 mg a cada 4 semanas. Em outra revisão sistemática 

conduzida por Lopez e colaboradores, concluiu-se que omalizumabe reduziu os 

sintomas e melhorou a qualidade de vida em pacientes com UCE. 

 Bilastina (ácido p-[2-[4-[1-(2-etoxietil)-2-benzimidazolil]piperidino]etil]-metil-

hidratrópico) é um antagonista da histamina de uma classe anti-histamínica diferente 

das existentes, de longa ação. O fármaco possui afinidade altamente seletiva e 

potente para os receptores H1 periféricos, mas não possui afinidade para os 

receptores muscarínicos. Estudos in vitro e in vivo comprovaram sua atividade anti-

histamínica e antialérgica, além de propriedades anti-inflamatórias. A potência da 

bilastina in vitro foi 5,5 vezes maior do que a da cetirizina, e in vivo variou de 

equivalente a 11 vezes mais potente que a cetirizina. Bilastina mostrou-se também 

mais potente que a fexofenadina tanto in vitro como in vivo. Bilastina é indicado para o 

tratamento sintomático de rinoconjuntivite alérgica (intermitente ou persistente) e 

urticária. A posologia habitualmente recomendada é de um comprimido de 20 mg ao 

dia, em dose única. Bilastina é contraindicado na faixa etária de 0 a 12 anos e não 

deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.  

 
5) Sobre o registro pela ANVISA 

 

MEDICAMENTOS SOLICITADOS NA AÇÃO 
Nome comercial XOLAIR® ALEKTOS® 

Princípio ativo Omalizumabe Bilastina 

Registro ANVISA 100680983 106390259 

Vencimento do 
registro 

10/2024* 04/2021# 

Possui Genérico  Não Sim 

Laboratório NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A TAKEDA PHARMA LTDA. 

Indicação 
conforme bula  

Terapia adicional p/ uso adulto e 
pediátrico (acima de 12 anos de 
idade) em pacientes com UCE 

refratária ao tratamento com anti-
histamínicos H1 

Tratamento sintomático 
de rinoconjuntivite 

alérgica (intermitente ou 
persistente) e urticária 

*https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351052068200457/?substancia=22825 (Acesso 11/11/2019) 
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#
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351400457201053/?substancia=25050 (Acesso 11/11/2019) 

 

6) Sobre a incorporação pela CONITEC 

Conforme informações obtidas no endereço eletrônico da CONITEC, não 

consta até o presente momento solicitação de incorporação dos medicamentos 

omalizumabe e bilastina para o tratamento da Urticária Crônica Espontânea (UCE) 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 

Não consta até a presente data publicação pela CONITEC de PCDT específico 

no SUS que verse sobre UCE, conforme informações disponíveis no site da referida 

Comissão (Última atualização: 08 de novembro de 2019, 17h54; 

http://conitec.gov.br/index.php/protocolos-e-diretrizes). 

 

8) Dos tratamentos disponibilizados pelo SUS 

           Os medicamentos pleiteados, omalizumabe e bilastina, não integram a Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 2018 e não fazem parte de nenhum 

programa de medicamentos da Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo 

Ministério da Saúde. 

O SUS disponibiliza os medicamentos loratadina (anti-histamínico de 2ª 

geração não sedante), maleato de dexclorfeniramina (anti-histamínico de 1ª geração), 

prednisona (corticosteróide) e a prednisolona (corticosteróide) por meio do 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CEAF) para os pacientes com 

UCE. 

Conforme as diretrizes internacionais, a terapia medicamentosa para UCE é 

agrupada em tratamentos de primeira (preferencialmente anti-histamínicos de 2ª 

geração não sedantes), segunda (anti-histamínicos com dosagem elevada, 

corticosteróides e antileucotrienos), terceira (medicamentos imunomoduladores) e 

quarta linha (medicamentos imunossupressores). As medidas terapêuticas de 

segunda, terceira e quarta linha devem ser reservadas aos pacientes que 
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apresentaram falência terapêutica às medidas anteriores, ou àqueles a respeito dos 

quais não é possível estabelecer uma etiologia, tal como nas urticárias autoimunes 

(ZUBERBIER et al. 2018)  

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 

01/10/2019. 

TABELA	DE	PREÇOS	(R$)		
	

MEDICAMENTO	
	

ICMS	0%	 Custo	médio	
estimado	do	
tratamento	
mensal§	

Custo	médio	
estimado	do	
tratamento	

anual§	

	
PF	
	

	
PMC	
	

	
PMVG#	

	
OMALIZUMABE	150	MG		
(XOLAIR)	
SOL	INJ	CT	1	SER	PREENC	VD	
TRANS	X	1	ML	

1.739,64	       (*)	 1.388,93	 2.777,86	 33.334,32	

BILASTINA	20	MG		
(ALEKTOS)	
	CT	BL	AL/AL	X	30	

59,62	 79,98	 47,60	 190,40	
	

2.284,80	

																																																																																																																																							 TOTAL:	 2.968,26	 35.619,12	
 

PF = Preço de Fábrica; PMC = Preço Máximo ao Consumidor; PMVG = Preço Máximo de Venda ao Governo. 
*Preço Fábrica (PF): é o preço máximo permitido para vendas de medicamentos destinadas a farmácias, drogarias, além das 
destinadas a entes da Administração Pública, no mercado brasileiro. 
#Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG): é o preço teto para compra dos medicamentos inseridos na lista de produtos 
sujeitos ao CAP ou ainda de qualquer medicamento adquirido por força de decisão judicial. É o resultado da aplicação do 
Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) sobre o Preço Fábrica – PF [PF* (1-CAP) ]. Conforme o Comunicado nº 15/2018 o 
CAP é de 20,16%. 
(*) 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 
§O custo médio do tratamento mensal e anual é estimado com base no PMVG. 

 

10) Sobre as perguntas formuladas 

1) Qual o tratamento disponibilizado atualmente pelo sistema público para a doença 

que acomete o autor? 

Resposta: Ver tópicos 7 e 8 da NT.  
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2) As substâncias listadas são aprovadas pela ANVISA (ou outros órgãos reguladores) 

e incorporadas ao SUS? 

Resposta: Sim, são registradas na ANVISA, mas não estão incorporadas ao SUS. Ver 

tópicos 5 e 6 da NT. 

 

3) Qual o fundamento para indeferimento do registro na ANVISA, se for o caso? 

Resposta: Não se aplica. 

 

4) Há procedimento com pedido de registro dos medicamentos na ANVISA? 

Resposta: Não se aplica 

 

5) Há, no mercado nacional, produto (s) que substitua (m) o solicitado? 

Resposta: Não.  

 

6) Há necessidade de que sejam ministrados os medicamentos concomitantemente ou 

seriam incompatíveis? 

Resposta: Ver tópicos 4 e 8 da NT. Diretrizes internacionais recomendam o 

omalizumabe como terapia adicional aos modernos anti-histamínicos H1 de segunda 

geração ou terceira geração (Bilastina) como terceira linha no tratamento da UCE 

(forte recomendação / alto nível de evidência). Em relação ao uso do medicamento 

omalizumabe em crianças, a adesão ao tratamento pode ser comprometida devido à 

forma de administração do medicamento pela via subcutânea. 

 

7) Existem estudos que comprovam a eficácia das referidas drogas, e qual o índice de 

cura, assim como há possibilidade de contra indicação para algum tipo de paciente? 

Caso positivo, aplica-se a situação do demandante? 

Resposta: Ver tópico 4 da NT. 

 

8) Existem outras drogas similares que sirvam de forma igualmente eficaz? (Em caso 

positivo, indicar um comparativo de preços, se aprovada pela ANVISA e se 

incorporada ao SUS?) 
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Resposta: Existem outras drogas utilizadas no tratamento da UCE conforme 

mencionado nos tópicos 4 e 8 da NT, porém para realização de comparativo de preço 

seria necessário a prescrição médica com a posologia referente a cada medicamento. 

9) Os medicamentos são produzidos fornecidos por empresa sediada no País ou 

depende de importação? 

Resposta: Os medicamentos são fornecidos por empresas sediadas no Brasil. 

10) Qual o prazo necessário para 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. 

11) Existe alguma outra observação a ser feita? 

Resposta: Os medicamentos pleiteados (omalizumabe e bilastina) possuem indicação 

clínica que consta em bula para o tratamento da patologia que acomete a parte autora 

– Urticária Crônica Espontânea. Entretanto os medicamentos pleiteados não foram 

avaliados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – 

CONITEC para o tratamento da Urticária Crônica Espontânea e não integram 

nenhuma lista oficial de medicamentos (Componentes Básico, Estratégico e 

Especializado) para dispensação no SUS, no âmbito do Estado do Ceará. Acrescente-

se que, até a presente data, não foi publicado pelo Ministério da Saúde o Protocolo 

Clínico e Diretrizes Terapêuticas que verse sobre o tratamento do quadro clínico da 

Autora – Urticária Crônica Espontânea. De acordo com relatório médico, a Autora fez 

uso de anti-histamínicos em dose quadruplicada sem melhora clínica satisfatória. 

Diante do exposto e considerando o quadro clínico da Autora, é de se sugerir que o 

uso combinado de omalizumabe com bilastina, neste caso, configura uma terapêutica 

adequada. Uma ressalva deve ser feita com relação aos estudos que pesquisaram 
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sobre a eficácia do omalizumabe no tratamento de UCE. Os estudos, em sua quase 

totalidade, apresentaram tempo de acompanhamento de no máximo 24 semanas, e há 

descrição de efeitos colaterais importantes em longo prazo (trombocitopenia, efeitos 

cardíacos, aumento da frequencia de infecções). Desta forma, torna-se mandatório 

acompanhamento médico regular durante o tratamento pleiteado. 
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