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NOTA TÉCNICA 

1) Tema

Avaliação  tecnológica  do  uso  do  medicamento  bevacizumabe  em  aplicações

intravítreas mensais para paciente com degeneração macular relacionada à idade do

tipo  neovascular,  já  em  terapia  com  o  medicamento,  mas  com  persistência  de

atividade da doença. 

2) Considerações teóricas 

A  degeneração  macular  relacionada  à  idade  (DMRI)  é  uma  doença

degenerativa e progressiva que acomete a área central da retina (mácula), levando

invariavelmente  à  perda  da  visão  central.  Pode  ser  classificada  como  seca,

responsável  pela  maior  parte  dos  casos  (85%-90%);  ou  exsudativa,  também

denominada  neovascular  ou  úmida  (10%-15%).  Na  DMRI  exsudativa,  subtipo  que

acomete a parte autora, ocorre a formação de membrana neovascular. O aumento da

permeabilidade  do  complexo  neovascular  causa  extravasamento  do  conteúdo  do

plasma  para  diferentes  camadas  da  retina,  gerando  dano  nas  células  neurais  e

formação de cicatriz sub-retiniana.

A DMRI é a principal causa de cegueira irreversível em indivíduos com mais de

50 anos nos países desenvolvidos. A incidência da doença é maior nas faixas etárias

mais avançadas. Em meta-análise com base em dados de outros países, sugere-se

uma prevalência de DMRI no Brasil de 2,2% na faixa entre 70-79 anos e de até 10,3%

em indivíduos com 80 ou mais anos.

Atualmente, somente a DMRI exsudativa apresenta tratamento com potencial

melhora da visão. Historicamente, a conduta para DMRI exsudativa baseava-se em

estratégias  destrutivas  (fotocoagulação  a  laser  e  terapia  fotodinâmica),  que  geram

sequelas  de  maior  ou  menor  grau  ao  tecido  neurossensorial  e  apenas  raramente

levam à melhora da acuidade visual. 

No início da década passada, surgiram os primeiros estudos com a aplicação

de fármacos na cavidade vítrea que bloqueiam a atividade do Fator de Crescimento do
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Endotélio Vascular-A (VEGF-A), inibindo a permeabilidade vascular e a angiogênese.

A ação dos fármacos dura em torno de 4-6 semanas, estabilizando a acuidade visual

e,  em  cerca  de  um  terço  dos  casos,  melhorando-a.  Os  resultados  já  podem  ser

observados  nos  primeiros  30  dias,  mas  na  maioria  dos  casos  são  necessárias

aplicações contínuas por longo tempo para que haja controle da doença.

3) Eficácia do tratamento e evidências científicas

O bevacizumabe é um anticorpo humanizado que inibe a ação do VEGF-A,

utilizado  de  forma  off  label desde  2005.  O  objetivo  do  tratamento  é  estabilizar  a

evolução da doença, definida como a não piora da acuidade visual de 15 letras em

relação ao início do tratamento, de preferência com a cicatrização ou interrupção da

atividade da membrana neovascular. Em cerca de um terço dos casos, ocorre melhora

da  acuidade  visual. Na  meta-análise  de  Andriolo  et  al.  publicada  em  2009,  o

bevacizumabe  apresentou  Número Necessário  Para  Tratar  (NNT)  variando  de 3-4

quando comparado à terapia fotodinâmica em relação à manutenção e melhora da

acuidade visual.

O estudo  IVAN comparou  o  bevacizumabe com outro  agente  anti-VEGF,  o

ranibizumabe, no tratamento da DMRI exsudativa em pacientes com mais de 50 anos.

Foram randomizados 610 participantes em quatro grupos: 1,25 mg de bevacizumabe

mensal, 1,25 mg de bevacizumabe conforme a necessidade, 0,5 mg de ranibizumabe

mensal e 0,5 mg de ranibizumabe conforme a necessidade.  Os autores concluíram

que  os  fármacos  possuem  eficácia  similar.  Em  uma  análise  de  custo-efetividade

realizada  após  dois  anos  de  seguimento,  os  autores  concluíram  que  o  uso  de

ranibizumabe não é custo-efetivo em comparação com o de bevacizumabe. O custo

total após 2 anos de tratamento variou de £3.002/paciente no grupo bevacizumabe

descontínuo até £18.590/paciente no grupo ranibizumabe contínuo. 

De  forma  similar,  os  autores  do  estudo  GEFAL  concluíram  que  o  uso  de

bevacizumabe apresenta resultados equivalentes aos do ranibizumabe em relação a
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acuidade visual,  espessura retiniana e efeitos adversos.  Em virtude de sua melhor

relação  custo-efetividade,  o  Protocolo  Clínico  e  Diretrizes  Terapêuticas  (PCDT)  da

Degeneração Macular Relacionada com a Idade (forma neovascular) do Ministério da

Saúde de 2018 considera o bevacizumabe o fármaco de escolha para o tratamento da

DMRI. 

Os  ensaios  clínicos  randomizados  que  avaliaram  o  uso  do  bevacizumabe

descreveram três modelos de esquemas de administração: (a) modelo de tratamento

fixo mensal; (b) modelo de tratamento conforme a necessidade; e (c) modelo “tratar e

estender”, que flexibiliza o esquema de injeções conforme a resposta ao tratamento.

Há controvérsia na literatura em relação a qual o modelo seguir no longo prazo. 

A  dose  de  bevacizumabe  a  ser  aplicada  é  de  1,25  mg/0,05  ml  por  olho.

Atualmente,  o  bevacizumabe  é  comercializado  em  duas  apresentações:  frascos-

ampolas  de  100  mg/4  mL e  400  mg/16  mL.  Como a  dose  efetivamente  utilizada

corresponde,  portanto,  a  uma  pequena  porção  do  conteúdo  do  frasco-ampola,  é

necessário que o medicamento seja manipulado e fracionado antes da aplicação.  A

necessidade de fracionamento é motivo de crítica pela ANVISA, por implicar possível

prejuízo à segurança do tratamento. 

A  descontinuação  do  antiangiogênico  deve  ser  considerada  nos  seguintes

casos: 

1 – redução na melhor acuidade visual corrigida no olho tratado para menos de 15

letras em 2 visitas consecutivas, devida à DMRI;

2  –  redução  na  melhor  acuidade  visual  corrigida  no  olho  tratado  de  30  letras

comparado ao início do tratamento ou à melhora da acuidade atingida desde o início

do tratamento; 

3  –  evidência  de  deterioração  da  lesão  neovascular  a  despeito  de  tratamento

otimizado. 

4 – reação de hipersensibilidade ao medicamento. 
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Os pacientes sem resposta a três aplicações de antiangiogênico deverão ter o

diagnóstico revisado e, caso confirmado, avaliações e tratamentos mensais deverão

ser mantidos até que se completem 24 semanas (cerca de 6 meses ou 180 dias) do

início do tratamento. Não havendo resposta nesse período, deverá ser considerada a

suspensão do tratamento com injeções de bevacizumabe.

4) Sobre o registro pela ANVISA

Nome comercial Avastin®

Princípio ativo Bevacizumabe
Registro ANVISA 101000637
Vencimento do registro 05/2030
Categoria regulatória Medicamento de referência
Possui Genérico ou Similar Sim
Apresentação Frasco ampola de 100 mg (4 mL) ou 400 mg (16 mL)
Laboratório Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A.
Indicação conforme bula - Câncer colorretal metastático (CCRm)

Avastin®,  em  combinação  com  quimioterapia  à  base  de
fluoropirimidina,  é  indicado  para  o  tratamento  de  pacientes
com carcinoma colorretal metastático.

-  Câncer  de  pulmão  de  não  pequenas  células  localmente
avançado, metastático ou recorrente

Avastin®,  em  combinação  com  quimioterapia  à  base  de
platina,  é  indicado  para  o  tratamento  de  primeira  linha  de
pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células,
não  escamoso,  irressecável,  localmente  avançado,
metastático ou recorrente.

Avastin®, em combinação com erlotinibe,  é indicado para o
tratamento  de  primeira  linha  de  pacientes  com  câncer  de
pulmão de não pequenas células, não escamoso, irressecável,
avançado, metastático ou recorrente com mutações ativadoras
de EGFR (receptor do fator de crescimento epidérmico).

-  Câncer  de  mama  metastático  ou  localmente  recorrente
(CMM)

Avastin®, em combinação com paclitaxel,  é indicado para o
tratamento  em  primeira  linha  de  pacientes  com  câncer  de
mama localmente recorrente ou metastático que não tenham
recebido  quimioterapia  prévia  para  doença  metastática  ou
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localmente recorrente.

Avastin®, em combinação com capecitabina, é indicado para o
tratamento  em  primeira  linha  de  pacientes  com  câncer  de
mama localmente recorrente ou metastático para os quais o
tratamento  com  outras  opções  de  quimioterapia,  incluindo
taxanos  e  antraciclinas,  não  seja  considerado  apropriado.
Pacientes  que  tenham  recebido  regimes  de  tratamento
adjuvante  contendo  taxanos  e  antraciclinas  nos  últimos  12
meses  não  são  elegíveis  ao  tratamento  com  Avastin®  em
combinação com capecitabina.

-  Câncer  de  células  renais  metastático  e  /  ou  avançado
(mRCC)

Avastin®, em combinação com alfainterferona 2a, é indicado
para o tratamento de primeira linha de pacientes com câncer
de células renais avançado e / ou metastático.

*https://consultas.anvisa.gov.br (Acesso 21 Mai 2021)

A indicação do bevacizumabe para pacientes com DMRI não está presente em

bula – portanto, seu uso é   off-label  . A ANVISA conferiu autorização excepcional para  

sua utilização, com validade de três anos, conforme a RDC nº111, de 06 de setembro

de 2016. O Protocolo de Uso do Bevacizumabe na Degeneração Macular Relacionada

à  Idade  (forma  neovascular)  elaborado  pela  CONITEC  em  2018  –  portanto,  em

momento em que era vigente  a autorização especial  de  uso do bevacizumabe de

forma intravítrea - recomenda o emprego do medicamento, desde que atendidos os

critérios de inclusão apontados no PCDT do Ministério da Saúde (ver a questão 6,

abaixo). Entretanto, a autorização da ANVISA não foi renovada em seguida, tendo-se

apontado  questões  de  segurança  associadas  ao  fracionamento  do  produto  como

justificativa 

5)  Sobre  a  incorporação  pela  Comissão  Nacional  de  Incorporação  de

Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC)

Em 2017, a CONITEC deliberou por unanimidade recomendar a aprovação do

Protocolo  Do  Uso  Do  Medicamento  Bevacizumabe  Na  Degeneração  Macular

Relacionada  À  Idade  (Forma  Neovascular)  -  DMRI.  Foi  assinado  o  Registro  de
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Deliberação n˚ 270/2017. Entretanto, a autorização excepcional da ANVISA para uso

do bevacizumabe intravítreo expirou após a data de publicação desse Protocolo. 

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

Ministério da Saúde ou de órgão público 

O Ministério da Saúde,  por meio da Portaria Nº 18, de 02 de julho de 2018,

aprovou  o  Protocolo  Clínico  e  Diretrizes  Terapêuticas  da  Degeneração  Macular

Relacionada  com  a  Idade  (forma  neovascular).  Foram  incluídos  no  protocolo  os

pacientes  com  DMRI  exsudativa  com  melhor  acuidade  visual  corrigida  igual  ou

superior a 20/400 e igual ou inferior a 20/30, que apresentam lesão neovascular sub-

ou justafoveal  confirmada por  angiografia  fluoresceínica e tomografia  de coerência

óptica, com os seguintes achados:

a) à angiografia fluoresceínica: formação neovascular clássica ou oculta;

b) à tomografia de coerência óptica: lesão hiper-refletida sub-retiniana associada a

líquido sub ou intrarretiniano,  ou descolamento  do epitélio  pigmentar  da retina

associado  a  líquido  sub ou  intrarretiniano  sem outra  causa  aparente  além de

membrana neovascular  oculta, ou lesão tipo proliferação angiomatosa retiniana

associada a líquido intrarretiniano ou DEP.

Foram excluídos pacientes com hipersensibilidade conhecida a fármacos anti-

VEGF  e  os  que  apresentam  membrana  neovascular  com  cicatriz  disciforme

envolvendo a área foveal que impossibilite melhora significativa da acuidade visual, ou

acuidade visual inferior a 20/400 ou superior a 20/30.

Em virtude de sua melhor relação custo-efetividade e o custo-minimização,  o

bevacizumabe foi considerado o fármaco de escolha para o tratamento da DMRI no

protocolo. Contudo, após a remoção da autorização especial da ANVISA para o uso

do  bevacizumabe  para  esta  indicação,  a  CONITEC  deliberou  por  recomendar  a

incorporação  dos  antiangiogênicos  aflibercepte  e  ranibizumabe  para  tratamento  de

DMRI úmida ou neovascular em pacientes com mais de 60 anos em 2021. 
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7) Dos tratamentos disponibilizados pelo SUS

O tratamento não medicamentoso atualmente disponível  consiste no uso da

fotocoagulação a laser, enquanto a terapia medicamentosa de escolha são os agentes

anti-VEGF.  O  bevacizumabe  era  considerado  o  agente  anti-VEGF  de  escolha  no

PCDT de manejo da DMRI neovascular de 2018. Após a não renovação da RDC que

regulamentava o uso off-label do bevacizumabe, a CONITEC recomendou, em 2021, a

incorporação dos fármacos aflibercepte e ranimizumabe ao SUS. 

8) Custo do tratamento

Seguem abaixo informações com os valores extraídos da Tabela da Câmara de

Regulação  do  Mercado  de  Medicamentos  (CMED),  ANVISA,  atualizada  em

11/05/2021. 

TABELA DE PREÇOS (R$) 

BEVACIZUMABE
ICMS 18% Custo médio

estimado do
tratamento

mensal§

Custo médio
estimado do
tratamento

anual 
PF PMC PMVG#

AVASTIN (ROCHE 
QUÍMICOS E 
FARMACÊUTICOS) 25 
MG/ML SOL DIL INFUS
IV CT FA VD TRANS X 
4 ML

1.879,12 - 1.474,55 1.474,55  17.694,60

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) ]. Comunicado nº 11, de 19 de dezembro de 2019 o CAP é de 20,09%.

9) Conclusões

A parte autora é portadora de degeneração macular relacionada à idade do tipo

neovascular, a principal causa de cegueira irreversível em indivíduos com mais de 50

anos nos países desenvolvidos. Apresenta-se em tratamento regular com aplicações

intravítreas  de  bevacizumabe,  mas  permanece  com  atividade  da  doença.  O  SUS
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disponibiliza terapia não medicamentosa com fotocoagulação a laser, que raramente

leva a benefício clínico sustentado; e terapia medicamentosa com agentes anti-VEGF,

que têm a propriedade de estabilizar a acuidade visual e, em um terço dos casos,

melhorá-la. O bevacizumabe era o agente anti-VEGF de escolha segundo o PCDT do

Ministério da Saúde de 2018. O medicamento mostrou-se mais custo-efetivo do que

outras  opções  de  tratamento  e  vasta  experiência  com  a  droga  foi  obtida  por

oftalmologistas especializados. Contudo, a indicação do medicamento é considerada

off label. A autorização especial da ANVISA para a utilização do bevacizumabe para

pacientes com degeneração macular não foi renovada devido à incerteza da entidade

regulatória quanto à segurança do fracionamento do produto. Após a remoção dessa

autorização,  os  antiangiogênicos  aflibercepte  e  ranibizumabe  passaram  a  ser  as

únicas opções de terapia anti-VEGF aprovadas pela ANVISA para terapia da doença.

Em 2021, a CONITEC deliberou por recomendar a incorporação desses dois fármacos

ao SUS para tratamento de DMRI do tipo neovascular em pacientes com mais de 60

anos. A indicação do uso da terapia anti-VEGF deve ser condicionada à demonstração

de benefício clínico com o tratamento.
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