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NOTA TÉCNICA

1) Da solicitação

Trata-se da paciente M. O. da S. Ferreira, DN: 03/05/1976,brasileira,solteira,do
lar,natural e residente em Pedra Branca-CE, portadora de Acromegalia (CID 10:
E22.0 = Acromegalia e gigantismo hipofisário) com solicitação de Pegvisomanto
(Somavert®)10mg,01amp/dia,diariamente segundo relatório médico do Serviço
de Endocrinologia do Hospital Geral de Fortaleza.
2) Tema

Uso de Pegvisomanto em paciente com Acromegalia.
3) Considerações iniciais

Segundo relatório médico a paciente tem diagnóstico de acromegalia e é
acompanhada no serviço de Endocrinologia do HGF desde 2013. Submeteu-se à
microcirurgia transfenoidal da hipófise em Março de 2014; evoluindo com
“mau controle” apesar do uso de octreotide/cabergolina e apresentando níveis
persistentemente elevados de IGF-1.
Solicitado o uso de pegvisomanto (Somavert®) 10mg 01 ampola SC ao dia como
terapia adjuvante.

4) Considerações teóricas e eficácia do tratamento
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A acromegalia é uma doença crônica e rara causada pela superprodução do
hormônio do crescimento (GH), na maioria das vezes devida a um tumor
benigno na hipófise, que leva a uma hipersecreção do fator de crescimento
similar à insulina tipo I (IGF-1), uma proteína produzida no fígado em resposta
ao GH. Resulta numa doença multissistêmica que se caracteriza pelo
crescimento exagerado de partes do corpo como mãos, pés e nariz levando a
um desfiguramento físico além de complicações e comorbidades múltiplas
como diabetes, hipertensão e insuficiência cardíaca e redução da expectativa
de vida.
Os objetivos do tratamento são atenuar os sintomas da hipersecreção de GH,
reduzir as comorbidades e o risco de mortalidade, preservando as funções
normais da hipófise e melhorando a qualidade de vida destes pacientes,
através da normalização dos níveis de GH e IGF-I.
O tratamento atual para acromegalia compreende a remoção cirúrgica do
adenoma, radioterapia e medicamentos.
A adenoidectomia transesfenoidal permanece o tratamento primário da
acromegalia e controla os níveis hormonais em 50 a 75% dos pacientes,
dependendo da morfologia do adenoma e da experiência do cirurgião. Entre os
pacientes tratados cirurgicamente, apenas 60% dos pacientes em geral e
menos da metade daqueles com tumores grandes (a maioria dos pacientes)
podem ser classificados como curados de acordo com critérios bioquímicos
rigorosos. Essas baixas taxas são presumivelmente devidas à ressecção cirúrgica
incompleta.
A radioterapia é caracterizada por efeito tardio, baixa eficácia e alta incidência
de panhipituitarismo.
Os medicamentos disponíveis são os agonistas da dopamina, os análogos da
somatostatina e o pegvisomanto. Os fármacos agonistas da dopamina(AD),
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como bromocriptina e cabergolina, são eficazes em apenas uma minoria dos
pacientes, e seus efeitos adversos limitam a tolerabilidade e a adesão ao
tratamento.Os agonistas da somatostatina(AS),como octreotida, inibem a
secreção do hormônio do crescimento; mas em apenas 50% dos pacientes, a
secreção do hormônio do crescimento e a produção de IGF-1 são reduzidas ao
normal.
Esses agonistas também inibem a secreção de insulina, glucagon e vários
hormônios gastrointestinais e podem causar colelitíase.
Pegvisomanto é um análogo geneticamente modificado do hormônio do
crescimento humano que funciona como um antagonista do receptor do
hormônio do crescimento. Tem o nome comercial Somavert® e é disponível em
frasco-ampolas de 10mg ou 15mg para uso parenteral (via subcutânea). O
pegvisomanto não é disponibilizado atualmente pelo SUS.
Peter J. Trainer e cols. conduziram um estudo randomizado, duplo-cego, de 12
semanas, com três doses diárias diferentes de pegvisomanto (10 mg, 15 mg e
20 mg) e placebo, administrados por via subcutânea, em 112 pacientes com
acromegalia. O tratamento de pacientes portadores de acromegalia com um
antagonista do receptor do hormônio do crescimento(pegvisomanto) resultou
em uma redução nas concentrações séricas de IGF-1 e na melhora clínica.Neste
estudo o pegvisomanto melhorou significativamente as manifestações clínicas
e bioquímicas da acromegalia. O início da ação do pegvisomanto foi rápido,
com 75% ou mais da redução máxima nas concentrações séricas de IGF-1
ocorrendo dentro de 2 semanas após o início da terapia e foi mantido durante
o curso de tratamento de 12 semanas.
Moore e cols em revisão sistemática da Cochrane (2009) avaliaram a eficácia e
a custo-efetividade da monoterapia do PEG-V no tratamento da acromegalia, e
incluíram 18 estudos (930 participantes), sendo apenas 1 ECR (controlado por
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placebo) e 17 outros não randomizados (2 derivados do grupo placebo do ECR;
13 estudos clínicos não controlados com dados antes e depois do uso de PEG-V;
1 estudo de série retrospectivo; e 1 estudo de casos não controlado). O tempo
de seguimento dos estudos variou de 12 semanas a 2 anos. Os desfechos
avaliados e os resultados encontrados foram a normalização dos níveis de IGF-I
na maioria dos pacientes, o aumento dos níveis de GH, a melhora de alguns
sinais e sintomas, o não aumento do tumor e um perfil geral seguro de efeitos
adversos, apesar de alterações das enzimas hepáticas em alguns pacientes e
suspensão do tratamento por esta razão. Os autores da revisão concluíram que
o pegvisomanto foi altamente eficaz em melhorar os níveis de IGF-I e os sinais e
sintomas da doença, mas que faltam evidências de longo prazo que avaliem a
melhora clínica, qualidade de vida, adesão ao tratamento e segurança. A
avaliação econômica mostrou que o medicamento deve ter seu preço
diminuído para ser custo efetiva.
De acordo com o ACROSTUDY,estudo internacional não intervencionista de
pacientes com acromegalia tratados com pegvisomanto (PEGV), realizado
desde 2004 em 15 países para estudar a segurança e eficácia a longo prazo do
PEGV as análises descritivas de segurança, imagem hipofisária e resultados no
tratamento com PEGV até 12 anos são:
Antes de iniciar o PEGV, 96% dos pacientes relataram cirurgia, radiação,
terapia clínica ou qualquer combinação desses. No início do PEGV, 89%
dos pacientes apresentavam níveis de IGFI acima do limite superior do
normal (LSN). A porcentagem de pacientes com níveis normais de IGFI
aumentou de 53% no ano 1 para 73% no ano 10, e a dose média diária
de PEGV aumentou de 12,8 mg (ano 1) para 18,9 mg (ano 10). Um total
de 4832 eventos adversos (EAs) foi relatado em 1137 pacientes (54,4%),
dos quais 570 foram considerados relacionados ao tratamento em 337
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pacientes (16,1%). Eventos adversos graves foram relatados em 22% dos
pacientes, dos quais 2,3% foram considerados relacionados ao
tratamento.

As

ressonâncias

magnéticas

relatadas

localmente

mostraram que a maioria dos pacientes (72,2%) não apresentou
alteração no tamanho do tumor em relação à varredura anterior; 16,8%
tiveram uma queda, 6,8% um aumento e 4,3%, ambos. Em pacientes
com testes hepáticos normais no início do PEGV, uma elevação de ALT
ou AST> 3 × LSN a qualquer momento durante o acompanhamento foi
relatada em 3%.
Os autores relatam que nesta segunda análise interina confirma-se que o uso
prolongado de PEGV é um tratamento eficaz e seguro em pacientes com
acromegalia.
Cesar L. Boguszewski e cols avaliaram 109 pacientes [61 mulheres; idade
mediana no diagnóstico 34 anos; 95,3% macroadenomas] de 10 centros
brasileiros. O tratamento anterior incluiu cirurgia (89%), radioterapia (34%),
ligantes do receptor de somatostatina (99%) e cabergolina (67%). Antes do
PEGV, os níveis médios de GH, IGF-I e IGF-I% do limite superior do normal eram
de 4,3µg/L , 613ng/mL e 209%, respectivamente. O pré-diabetes/diabetes
estava presente em 48,6% e o restante do tumor em 71% dos pacientes. A dose
inicial foi de 10 mg/dia em todos os casos, exceto em 4, a dose máxima foi de
30 mg/dia e o tempo médio de exposição foi de 30,5 meses. O PEGV foi
utilizado como monoterapia em 11% dos casos. Níveis normais de IGF-I foram
obtidos em 74,1% dos pacientes. O controle glicêmico melhorou em 56,6% dos
pacientes com pré-diabetes/diabetes. O tempo de exposição, os níveis de GH e
IGF-I pré-tratamento foram preditores de resposta. Aumento do tumor ocorreu
em 6,5% e elevação das enzimas hepáticas em 9,2%. O PEGV foi descontinuado
em 6 pacientes e foram relatadas 3 mortes não relacionadas ao
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medicamento.Os autores concluiram que em um cenário da vida real, o PEGV é
um tratamento altamente eficaz e seguro para pacientes com acromegalia que
não foram controlados com outras terapias.
Letícia P. Leonart e cols. realizaram a primeira metanálise da rede,
comparando simultaneamente todos os medicamentos disponíveis usados no
tratamento acromegálico, a fim de fornecer evidências mais robustas nesse
campo.Ensaios clínicos randomizados comparando qualquer medicamento para
o tratamento da acromegalia “face a face” ou contra placebo foram incluídos.
Os resultados referentes à eficácia e segurança dos tratamentos foram
avaliados. A pesquisa inicial recuperou 2059 artigos. Destes, 10 ensaios clínicos
randomizados foram incluídos na análise qualitativa e 7 em uma análise
quantitativa. A metanálise de rede para o resultado de eficácia (número de
pacientes que obtiveram controle do IGF-1,fator de crescimento semelhante à
insulina tipo 1) mostrou que o pegvisomanto e o autogel de lanreotídeo foram
estatisticamente superiores ao placebo (odds ratio [intervalo de confiança de
95%] 0,06 [0,00–0,55] e 0,09 [0,01–0,88] ) Não foram encontradas outras
diferenças. A classificação de probabilidade indicou que pegvisomanto e
pasireotide têm as maiores probabilidades (33% e 34%, respectivamente) de
serem as melhores opções terapêuticas. Não foram observados efeitos
colaterais importantes.Os autores concluem que o pegvisomanto ainda é uma
boa opção para o tratamento da acromegalia, mas o pasireotídeo parece ser
uma alternativa promissora. No entanto, outros fatores importantes, como
custo

e eficácia (resultados do mundo real), devem ser levados em

consideração ao selecionar o tratamento da acromegalia.

5) Sobre o registro pela ANVISA
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Segundo NOTA TÉCNICA Nº 2706/2018-CGJUD/SE/GAB/SE/MS do MS:
É de extrema importância que seja esclarecida a diferença entre aprovação de
um medicamento para ser comercializado em um dado país – ou mesmo pela
ANVISA – e sua padronização por um sistema de saúde, para ser fornecido
gratuitamente a toda à população. A aprovação de comercialização garante
apenas que o produto possa ser adquirido por compra no país, se a indústria
produtora se prestar à efetivação da comercialização. Portanto, quando se
afirma que um determinado medicamento foi aprovado por Órgão Sanitário –
equivalente à ANVISA – de um determinado País, não se pode entender que
esse medicamento foi padronizado para disponibilização gratuita e universal
aos pacientes, mas somente que ele poderá ser adquirido mediante
pagamento no comércio varejista. A padronização de um dado medicamento,
para fornecimento por um sistema de saúde público, requer análises técnicocientíficas a partir das melhores evidências disponíveis e acompanhadas por
estudos de impacto financeiro para o Sistema público de saúde brasileiro.
Esse processo é fundamental para a disponibilização de medicamentos
eficazes, seguros e com uma relação custo-benefício adequada. Destaca-se,
que a relação custo-benefício é um pré-requisito fundamental utilizado
também nos países com sistemas de saúde semelhantes ao do Brasil, vez que o
interesse maior é voltado ao atendimento da coletividade em detrimento da
individualização do atendimento de saúde.
MEDICAMENTO SOLICITADO NA AÇÃO
SOMAVERT®

Nome comercial
Princípio ativo

Pegvisomanto

Registro ANVISA

102160178

Vencimento do registro

04/2020
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Somavert® 10 mg ou 15 mg pó
liofilizado
injetável,
em
embalagens
contendo
30
frascos-ampolas + 30 frascos
ampola de diluente.
Não

Apresentação

Possui Genérico

Laboratórios Pfizer Ltda.

Laboratório

Indicação conforme bula:

Somavert® (pegvisomanto) é indicado para o tratamento da
acromegalia em pacientes que apresentaram resposta
inadequada à cirurgia e/ou à radioterapia e para aqueles
pacientes cujo tratamento médico apropriado com análogos da
somatostatina não normalizou as concentrações séricas de IGF-I
ou não foi tolerado.
O objetivo do tratamento com Somavert® é normalizar os níveis
séricos de IGF-I.

6) Sobre a incorporação pela CONITEC

Os membros da CONITEC presentes na reunião do plenário do dia 01/02/2018
deliberaram, por unanimidade, por recomendar a não incorporação do
pegvisomanto para acromegalia refratária ao tratamento estabelecido. Foi
assinado o Registro de Deliberação nº 330/2018. O PCDT foi atualizado em
PORTARIA CONJUNTA Nº 2, de 7 de JANEIRO de 2019 e manteve a
recomendação anterior.Não constam observações mais recentes.

7) Sobre a presença de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)
do Ministério da Saúde ou de órgão público

Segundo o PCDT do Ministério da Saúde sobre Acromegalia (PCDT MS nº 414
de Janeiro de 2019):
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O tratamento da acromegalia pode envolver procedimentos cirúrgicos,
radioterapia e terapia medicamentosa. Para esta última, estão
disponíveis no mercado brasileiro três classes de medicamentos:
agonistas da dopamina, análogos da somatostatina e antagonistas do
receptor de GH. Para a atuação das duas primeiras classes, é necessária
a presença de receptores funcionais específicos no adenoma hipofisário
secretor de GH; já a ação do antagonista do receptor de GH independe
das características moleculares do adenoma, pois atua bloqueando a
ação do GH em nível periférico. Neste Protocolo, incluem-se as duas
primeiras classes: agonistas da dopamina (cabergolina) e análogos da
somatostatina (octreotida e lanreotida). Um novo medicamento dessa
segunda classe farmacológica, o pamoato de pasireotida, foi testado em
pacientes com acromegalia demonstrando eficácia similar ou até
superior aos análogos de primeira geração. Por ser um medicamento
com registro recente no Brasil, a sua incorporação ainda não foi avaliada
pela CONITEC. Por sua vez, o antagonista do receptor de GH
(pegvisomanto) foi reavaliado recentemente pela CONITEC, por parecer
técnico científico (PTC), no qual a sua incorporação não foi aprovada em
função das limitações metodológicas dos estudos disponíveis, que
trazem incertezas quanto aos benefícios do pegvisomanto na redução
dos sinais e sintomas da doença, bem como pelo alto custo do
medicamento. Dessa forma, o pegvisomanto não foi incluído neste
PCDT. A acromegalia deve ser monitorizada não só para o controle dos
sintomas, mas também para a diminuição da mortalidade. Além do
tratamento da doença, os pacientes também devem receber
tratamento para as complicações decorrentes, como hipertensão
arterial sistêmica, diabete mellitus e doenças cardíacas.
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Segundo Recomendações do Departamento de Neuroendocrinologia da
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia para o diagnóstico e
tratamento da acromegalia no Brasil o uso do pegvisomanto (PEG):
• Está indicado para pacientes em que não foi possível o controle
bioquímico da doença com AS (análogos da somatostatina) em dose
máxima isoladamente ou em combinação com a CAB (cabergolina) ou
para pacientes intolerantes aos AS.
• O PEG (pegvisomanto) pode ser prescrito como monoterapia ou em
combinação com o AS. A manutenção ou a suspensão do AS deve ser
avaliada em cada caso, levando em consideração a resposta bioquímica
e o efeito sobre o volume tumoral com os AS e o seu impacto sobre o
metabolismo da glicose.
• O nível de GH não deve ser usado como marcador bioquímico de
resposta terapêutica, mas sim a normalização dos níveis de IGF-I
ajustados para a idade.
• RM de sela túrcica e testes de função hepática antes e durante o
tratamento.

8) Dos tratamentos disponibilizados pelo SUS

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Acromegalia do
Ministério da Saúde (No. 414 de Jan/2019) contempla os seguintes fármacos
disponibilizados pelo SUS:


Octreotida: ampola de 0,1 mg/mL.



Octreotida de liberação prolongada: frasco-ampola de 10, 20 e 30
mg/mL.
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Lanreotida solução injetável de liberação prolongada: seringa
preenchida de 60, 90 e 120 mg.



Cabergolina: comprimido de 0,5 mg.

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
6/04/2020.
TABELA DE PREÇOS (R$)
ICMS 0%
PMC

PMVG#

Custo
médio
estimado do
tratamento
mensal§

9.110,23

11.110,05

11.110,05

MEDICAMENTO
PF

SOMAVERT (S PFIZER)
10 MG PO LIOF INJ CT 30
FA VD INC + 30 FA DIL

6.589,96

Custo médio
estimado do
tratamento
anual§

133.320,60

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%.
§O custo médio do tratamento mensal e anual é estimado com base no PMVG.

10) Sobre as perguntas formuladas
a) Há evidências científicas de eficácia do fármaco apontado para o caso em
exame? O medicamento foi desenvolvido para o tipo de doença da parte autora
ou trata-se de utilização a título off-label ? Qual o índice de cura, assim como há
possibilidade

de

contraindicação

para

algum

tipo

de

contraindicação para a parte autora?
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Resposta:

Existem evidências científicas de eficácia do pegvisomanto apontado para o caso em
exame, vide item 04.
O medicamento pegvisomanto foi desenvolvido para Acromegalia, doença da parte
autora.
Há relatos de trabalhos com índice de cura de aproximadamente 70% em pacientes
com acromegalia em uso de pegvisomanto.
O tratamento é considerado efetivo quando preenche os critérios de cura/controle
estabelecidos pelo consenso realizado em Paris em 2009 e publicado por Giustina A. et
al. em 2010, que são: nível randômico (basal) de GH < 1 ng/mL ou nadir de GH < 0,4
ng/mL durante o TOTG e normalização do IGF-I para a idade. É importante ressaltar
que os dados sobre a taxa de cura com a cirurgia e sobre a eficácia da terapia
medicamentosa ou radioterápica no controle da acromegalia com os novos critérios
ainda não estão disponíveis. Dessa forma, os resultados de eficácia das diferentes
modalidades terapêuticas baseiam-se nos critérios de cura do consenso de Cortina
publicados por Giustina A. et al. em 2000.
Em relação ao índice de cura na paciente em questão, a paciente apresenta níveis
hormonais elevados, portanto não controlados, com maior risco de complicações
cardiovasculares, respiratórias, metabólicas e neoplásicas o que causa um aumento na
morbimortalidade e menor índice de cura. Fatores que contribuem para o aumento da
mortalidade incluem a prevalência de hipertensão arterial, diabetes, cardiomiopatia e
apnéia do sono (dados não disponíveis nos autos) além de níveis elevados de GH (> 2
μg/L).
A normalização do GH e do IGF-I é preditiva de mortalidade em pacientes com
acromegalia; portanto, o controle dos seus níveis endógenos é importante para a
avaliação da eficácia e efetividade dos tratamentos. A taxa de mortalidade dos
pacientes com acromegalia é normalizada para valores populacionais normais quando
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o tratamento reduz os níveis séricos de GH para <2,5 microg/L e níveis de IGF-1 para
valores de idade / sexo normais.
Quanto a possibilidade de contraindicação para algum tipo de paciente existem
precauções e efeitos colaterais como elevação de transaminases (enzimas hepáticas) e
lipohipertrofia(acúmulo anormal de gordura sob a pele) nos locais de aplicação.
Em relação à contraindicação para a parte autora, não há dados descritos nos autos
sobre hepatopatia.

b) Há algum critério/classificação, como por exemplo, a ECOG, do estado de
saúde do portador dessa doença? Se sim, qual seria a classificação da parte
autora nesse critério?
Resposta:

O questionário AcroQol foi validado por Bex e cols em 2007 para verificar a qualidade
de vida em pacientes com acromegalia controlada ou não controlada.O questionário
contém 22 questões que avaliam as características físicas(8 itens) e outro os aspectos
psicológicos(14 itens).Não há dados nos autos que possibilitem essa classificação sobre
o possível “status de performance” na paciente.
c) O SUS fornece algum tratamento para a moléstia que acomete a parte autora?
Se sim, quais? Há possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por
outro fármaco que seja fornecido pelo SUS que produza os mesmos efeitos do
fármaco prescrito?

Resposta:
O SUS contempla os seguintes fármacos: Octreotida: ampola de 0,1 mg/Ml; Octreotida
de liberação prolongada frasco-ampolas de 10, 20 e 30 mg/mL; Lanreotida solução
injetável de liberação prolongada seringa preenchida de 60, 90 e 120 mg e Cabergolina
comprimido de 0,5 mg.
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Não há possibilidade de substituição do PEG por outro fármaco que seja fornecido pelo
SUS que produza os mesmos efeitos do fármaco prescrito. Convém ressaltar que a
paciente já fez uso de octreotide e cabergolina porém sem efeito.
d) O fármaco prescrito prolonga a vida do paciente ou, além de prolongar,
melhora a saúde e a qualidade de vida do mesmo? Existem outras informações
relevantes a fornecer para a solução do caso em exame?
Resposta:

O pegvisomanto (Somavert®) é um antagonista do receptor de GHPEG e tem indicação
em pacientes resistentes (monoterapia ou combinado aos agonistas da somatostatinaAS) ou intolerantes aos AS (monoterapia). O tratamento com pegvisomanto(em
monoterapia ou em associação) demonstrou melhorar o escore de qualidade de vida
(AcroQOL) específico e os sintomas da acromegalia.
Vide estudos:
Trainer PJ, Ezzat S, D'Souza GA, Layton G, Strasburger CJ. A randomized, controlled, multicentre trial comparing pegvisomant
alone with combination therapy of pegvisomant and long-acting octreotide in patients with acromegaly. Clin Endocrinol. 2009;
71(4): 549-57.
Neggers SJ, van Aken MO, de Herder WW, Feelders RA, Janssen JA, Badia X, et al. Quality of life in acromegalic patients during
long-term somatostatin analog treatment with and without pegvisomant. J Clin Endocrinol Metab. 2008; 93(10): 3853-9.
Katznelson L. Pegvisomant for the treatment of acromegaly-translation of clinical trials into clinical practice. Nat Clin Pract
Endocrinol Metab. 2007; 3(7): 514-5.

e) O fármaco prescrito tem registro na ANVISA e é disponibilizado pelo SUS?
Resposta:
O pegvisomanto tem registro na ANVISA, vide item 05.
O Pegvisomanto não é disponibilizado pelo SUS, não pertence à RENAME e não faz
parte de nenhum programa de medicamentos de Assistência Farmacêutica no Sistema
Único de Saúde – SUS estruturado pelo Ministério da Saúde.
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f) Em caso negativo a uma das perguntas acima, há tratamento alternativo eficaz
disponibilizado pelo sistema público? A cirurgia, radioterapia e/ou quimioterapia
teria a mesma eficácia do que o fármaco requerido?
Resposta:
A paciente já fez uso de tratamento da acromegalia disponível no sistema público
como tratamento cirúrgico e medicamentoso (octreotide/cabergolina), porém sem
resultado satisfatório segundo relatório médico.

g) Existem outros fármacos que tenham a mesma eficiência e eficácia do que aquele
que aqui fora solicitado? Existem outros fármacos mais baratos, mesmo que não
disponibilizados pelo SUS, e que tenha registro na ANVISA?
Resposta:
Não

h) 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:
Conforme consta no relatório médico a paciente já se submeteu à cirurgia em Março
de 2014; e também já fez uso de octreotide (análogo da somatostina) e cabergolina
(agonistas da dopamina) apresentando níveis persistentemente elevados de IGF-1,
com má evolução clínica.

i) Qual seria o custo anual com o tratamento requerido pelo paciente? Atentando-se
para a prescrição do médico da parte autora.
Resposta:
O custo é bastante elevado, vide item 09.
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j) Considerando as respostas aos itens anteriores, pode-se dizer, a partir do
quadro apresentado pela parte autora, 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:

O medicamento pegvisomanto é eficaz e seguro no tratamento da acromegalia e tem
indicação em bula aprovada pela ANVISA para pacientes que apresentaram resposta
inadequada à cirurgia e/ou à radioterapia e para aqueles pacientes cujo tratamento
médico apropriado com análogos da somatostatina não normalizou as concentrações
séricas de IGF-I como no caso em questão. O pegvisomanto prescrito e requerido
judicialmente, portanto, é imprescindível ao tratamento da acromegalia e à
preservação ou restauração da saúde e dignidade da paciente.
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