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NOTA TÉCNICA 

 

1) Tema: 

Trata-se de pedido de avaliação a respeito dos medicamentos duloxetina 

120 mg por dia para paciente do sexo feminino, portadora de transtorno do 

humor e ansiedade, não codificados pelo médico assistente, secundários ao 

diagnóstico principal sequelas de traumatismo de medula espinhal, CID 10 

T913. 

 

2) Considerações teóricas 

Trata-se de atualização de nota técnica (NT) rápida (versão reduzida e mais 
curta de parecer técnico científico). 

O transtorno de ansiedade generalizada (TAG) é uma situação comum, 

caracterizada por preocupação excessiva e crônica sobre diferentes temas, 

associada a tensão aumentada. É o transtorno de ansiedade mais comum na 

atenção primária, estando entre os dez motivos gerais mais comuns de 

consulta. Uma pessoa com transtorno de ansiedade generalizada 

normalmente se sente irritada e tem sintoma físicos, como inquietação, 

fadiga fácil e tensão muscular. Pode ter problemas de concentração e de 

sono. Para fazer um diagnóstico, os sintomas devem estar presentes por 

pelo menos seis meses e causar desconforto clinicamente significativo ou 

prejuízo no funcionamento social, ocupacional ou em outras áreas 

importantes. 

Um aspecto essencial é a preocupação constante concomitante aos 

sintomas somáticos e psíquicos. Os receios mais frequentes são: medo de 

adoecer, de que algo negativo aconteça com seus familiares, de não 
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conseguir cumprir com compromissos profissionais ou financeiros. No curso 

do transtorno, é comum a preocupação mudar de foco. É especialmente 

comum entre donas de casa e, entre os homens, mais comum entre os 

solteiros/separados e desempregados. 

O reconhecimento de transtornos de ansiedade na atenção primaria é 

pobre, e apenas uma minoria das pessoas com transtornos de ansiedade 

recebem algum tratamento. Quando ansiedade coexiste com depressão é 

comum que os sintomas depressivos sejam reconhecidos sem a detecção do 

transtorno de ansiedade subjacente. Apesar de considerável variabilidade 

entre os transtornos de ansiedade, eles costumam estar associados a 

incapacidades prolongadas, podendo ter um longo curso de remissões e 

recidivas. Podem ser muito perturbadores para as pessoas afetadas, suas 

famílias, amigos e cuidadores. Transtornos de ansiedade normalmente 

ocorrem associados entre si, ou com outros problemas como depressão e 

abuso de substâncias. 

O tratamento deve ser oferecido logo que possível, na própria atenção 

primária, e pode ser feito com farmacoterapia, psicoterapia ou combinação 

de ambos. 

 

3) Eficácia do medicamento, evidências científicas e riscos 

O cloridrato de duloxetina é um inibidor da recaptação de serotonina e 

noradrenalina (IRSN). O mecanismo de ação presumido do cloridrato de 

duloxetina no tratamento da depressão está ligado à inibição da recaptação 

neuronal de serotonina e de noradrenalina, resultando em um aumento na 

neurotransmissão destas substâncias no sistema nervoso central. Acredita-

se que a ação de inibição da dor proporcionada por cloridrato de duloxetina 



4/11 

 
 
 

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

nat.ceara@tjce.jus.br 

seja resultado da potenciação das vias descendentes inibitórias de dor no 

sistema nervoso central. O cloridrato de duloxetina é um inibidor potente da 

recaptação de serotonina e de noradrenalina, apresentando afinidade fraca 

pelos transportadores que promovem a recaptação de dopamina. Além 

disso, tem baixa ou nenhuma afinidade por receptores dopaminérgicos, 

histaminérgicos, colinérgicos e adrenérgicos. Em estudos préclínicos, o 

cloridrato de duloxetina aumentou os níveis extracelulares de serotonina e 

de noradrenalina, de forma dose-dependente, em várias áreas do cérebro 

de animais. Estudos neuroquímicos e comportamentais em animais 

mostraram um aumento da neurotransmissão tanto de serotonina quanto 

de noradrenalina no sistema nervoso central. O cloridrato de duloxetina 

também normalizou o limiar de dor em diversos modelos pré-clínicos de dor 

inflamatória e dor neuropática, além de atenuar o comportamento da dor 

em um modelo de dor persistente. 

Atualmente, existem alguns fármacos, tratamentos psicoterápicos e técnicas 

comportamentais com evidências científicas de efetividade nos diversos 

transtornos de ansiedade. Não existe evidência de superioridade de um 

sobre o outro. O tratamento disponível no local deve ser oferecido no 

momento do diagnóstico e monitorado em consultas subsequentes para 

avaliar resposta e eventual necessidade de mudança. 

Caso médico assistente conclua haver necessidade de tratamento 

medicamentoso, deve ser selecionado um inibidor seletivo de recaptação de 

serotonina (ISRS). Benzodiazepínicos não devem ser oferecidos para 

tratamento de TAG na atenção primária ou secundária, a não ser como 

medida de curto prazo durante crises. Antipsicóticos não devem ser 
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oferecidos como tratamento para TAG na atenção primária, e só devem ser 

prescritos para esta condição em qualquer cenário quando especificamente 

indicados. O fármaco ISRS disponível na Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME, 2013) é o cloridrato de fluoxetina, na forma de 

cápsulas ou comprimidos de 20 mg. 

O NICE (agência inglesa para excelência da saúde) defende uma abordagem 

gradual para o gerenciamento de distúrbios comuns de saúde mental. Ele 

recomenda oferecer ou encaminhar as pessoas para a intervenção menos 

invasiva e mais eficaz primeiro. Portanto, intervenções não medicamentosas 

(como terapia cognitivo-comportamental [TCC]) devem ser o principal 

suporte de tratamento para muitas pessoas com depressão ou TAG, com 

medicamentos geralmente reservados para doenças mais graves ou quando 

os sintomas falharam em responder a intervenções não medicamentosas . 

Se um antidepressivo for indicado para um adulto com depressão, a diretriz 

do NICE sobre depressão em adultos recomenda que ele normalmente seja 

um inibidor seletivo da recaptação de serotonina (ISRS) de forma genérica. 

Os ISRS são igualmente eficazes como outros antidepressivos e têm uma 

relação risco-benefício favorável. Da mesma forma, se o tratamento 

medicamentoso for indicado para o TAG, e um adulto optar por tomar a 

medicação, a diretriz do NICE sobre o TAG em adultos recomendará oferecer 

um ISRS como sertralina como a opção de primeira linha, porque é o 

medicamento mais econômico para essa condição. A diretriz do NICE sobre 

depressão em adultos recomenda que a dosulepina não seja prescrita para 

adultos com depressão porque as evidências que suportam sua 

tolerabilidade em relação a outros antidepressivos são superadas pelo 

aumento do risco cardíaco e da toxicidade em overdose. 
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A diretriz completa sobre TAG e transtorno do pânico em adultos constatou 

que, dos antidepressivos disponíveis, havia dados de eficácia clínica 

suficientes e uma relação benefício / benefício aceitável para escitalopram, 

duloxetina, paroxetina, sertralina e venlafaxina XL. No entanto, a análise 

econômica concluiu que a sertralina era o medicamento mais econômico 

para pessoas com TAG, porque estava associado ao maior número de anos 

de vida ajustados pela qualidade (QALYs) ganhos e aos menores custos 

totais entre todos os tratamentos avaliados, incluindo nenhum tratamento. 

Por fim, revisão sistemática da Cochrane demonstrou que a duloxetina não 

pareceu fornecer uma vantagem significativa na eficácia sobre outros 

agentes antidepressivos para o tratamento na fase aguda da depressão 

maior. Não foram encontradas diferenças em termos de eficácia, embora a 

duloxetina tenha sido pior do que alguns ISRSs (sobretudo escitalopram) e 

antidepressivos mais recentes (como venlafaxina) em termos de 

aceitabilidade e tolerabilidade. Infelizmente, apenas encontramos 

evidências comparando a duloxetina com alguns outros agentes 

antidepressivos ativos e apenas alguns estudos por comparação foram 

encontrados (em alguns casos, recuperamos apenas um estudo). Isso 

limitou o poder da revisão em detectar diferenças moderadas, mas 

clinicamente significativas entre os medicamentos. A maioria dos estudos 

incluídos foi patrocinada pela indústria farmacêutica que fabrica duloxetina. 

Como para todos os outros novos compostos em investigação, deve-se ter 

em mente o potencial de superestimação do efeito do tratamento devido ao 

viés de patrocínio. Na presente revisão, nenhum estudo relatou resultados 

econômicos. Dado que vários ISRSs e a grande maioria dos antidepressivos 

estão agora disponíveis como formulação genérica (apenas escitalopram, 
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desvenlafaxina e duloxetina ainda estão sob patente), estimativas 

econômicas mais abrangentes do efeito do tratamento antidepressivo 

devem ser consideradas para melhor informar a política de saúde. 

 

4) Sobre a liberação pela ANVISA e custo da medicação/material (parecer 
farmacêutico) 

O medicamento Duloxetina é aprovado pela ANVISA com as seguintes 

indicações em bula: 

O cloridrato de duloxetina é indicado para o tratamento da depressão. é 

eficaz na manutenção da melhora clínica durante o tratamento contínuo, 

por até seis meses, em pacientes que apresentaram resposta ao tratamento 

inicial. é indicado  também para o tratamento de: - transtorno depressivo 

maior; - dor neuropática periférica diabética; - fibromialgia (FM) em 

pacientes com ou sem transtorno depressivo maior (TDM); - estados de dor 

crônica associados à dor lombar crônica; - estados de dor crônica associados 

à dor devido à osteoartrite de joelho em pacientes com idade superior a 40 

anos; - transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno de ansiedade 

generalizada é definido pelo DSM-IV como ansiedade e preocupação 

excessivas, presentes na maioria dos dias, por pelo menos seis meses. A 

ansiedade e preocupação excessivas devem ser difíceis de controlar e 

devem causar prejuízo as suas funções diárias. Deve estar associado a três 

dos seis sintomas seguintes: inquietação ou sensação de estar com os 

nervos à flor da pele, ficar facilmente cansado, dificuldade em concentrar-se 

ou sensações de “branco” na mente, irritabilidade, tensão muscular e 

perturbação do sono. 



8/11 

 
 
 

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

nat.ceara@tjce.jus.br 

 
 
 
Medicamento 
DULOXETINA60 MG 
CAP DURA LIB RETARD 
CT BL AL PLAS TRANS 
X 30 (ACHE) 

Tabela de preços da medicação (preço por)  
PF PMC ICMS 

0% 
PMG  Custo 

médio 
estimado 

do 
tratamento 

mensal 

Custo global 
médio estimado 
do tratamento (1 

ano)  

R$183,60 R$ 
25382,00 
 
 
 
 
 
 

R$5651,
66 

R$ 
11303,32 

R$ 67819,92 

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

 

 

 

5) Sobre o fornecimento da medicação/material pelo SUS (parecer 
farmacêutico): 

O medicamento Duloxetina não está contemplado em nenhum dos 
Componentes de Medicamentos com financiamento pactuado no SUS, 
sejam eles: Básico, estratégico ou do Componente Especializado. 

 

6) Sobre a presença de diretriz clínica do Ministério da Saúde ou de órgão 
público e a incorporação pela CONITEC: 

Até dia 27 de maio de 2016, data da última atualização da ficha técnica do 
medicamento na CONITEC, não havia sido protocolada na CONITEC 
demanda para analisar a incorporação do medicamento para nenhuma 
indicação clínica, nem do laboratório fabricante, nem de qualquer outro 
demandante.  
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7) Conclusões 

Atualmente, existem alguns fármacos, tratamentos psicoterápicos e técnicas 

comportamentais com evidências científicas de efetividade nos diversos 

transtornos de ansiedade. Não existe evidência de superioridade de um 

sobre o outro. O tratamento disponível no local deve ser oferecido no 

momento do diagnóstico e monitorado em consultas subsequentes para 

avaliar resposta e eventual necessidade de mudança. Caso médico 

assistente conclua haver necessidade de tratamento medicamentoso, deve 

ser selecionado um inibidor seletivo de recaptação de serotonina (ISRS). , 

Intervenções não medicamentosas devem ser o principal suporte de 

tratamento para muitas pessoas com depressão ou TAG, com 

medicamentos geralmente reservados para doenças mais graves ou quando 

os sintomas falharam em responder a intervenções não medicamentosas. 

De acordo com as evidências, a duloxetina não pareceu fornecer uma 

vantagem significativa na eficácia sobre outros agentes antidepressivos 

para o tratamento na fase aguda da depressão maior. Não foram 

encontradas diferenças em termos de eficácia, embora a duloxetina tenha 

sido pior do que alguns ISRSs (sobretudo escitalopram) e antidepressivos 

mais recentes (como venlafaxina) em termos de aceitabilidade e 

tolerabilidade. A maioria dos estudos incluídos foi patrocinada pela 

indústria farmacêutica que fabrica duloxetina. Como para todos os outros 

novos compostos em investigação, deve-se ter em mente o potencial de 

superestimação do efeito do tratamento devido ao viés de patrocínio. 
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8) Respostas aos Questionamentos 

 
a) Há evidências científicas de eficácia e custo-efetividade do fármaco 

apontado para o caso em exame? 
Sim. 
 

b) Há possibilidade de sua substituição por outro fármaco que produza efeitos 
similares do fármaco prescrito? 
Sim. 

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

exame? 
Verificar a conclusão acima. 
 

d) O fármaco prescrito tem registro na ANVISA e é disponibilizado pelo SUS? 
O medicamento tem registro na ANVISA porém não é disponibilizado pelo 
SUS. 

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

eficaz disponibilizado pelo sistema público? 
Sim. 
 

f) Havendo tratamento oficial alternativo disponibilizado, esse possui eficácia 
similar daquele realizado a partir do uso do fármaco cuja disponibilização foi 
requerida nos autos? 
Sim. 

 
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 em detrimento a 
outros disponibilizados, se for o caso? 
Não. 
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