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1. Introdução
Em outubro de 2020, como parte do processo de avaliação de propostas de atualização Rol de tecnologias
em saúde, foi publicada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a Consulta Pública nº 81 UAT 204 referente a avaliação de expansão de cobertura de natalizumabe no tratamento de pacientes
com esclerose múltipla remitente-recorrente (EMRR) grave em rápida evolução (1).
A recomendação preliminar da ANS sobre essa demanda foi negativa. A agência alega que as evidências
apresentadas têm uma amostra pequena de pacientes e fraquezas metodológicas, além de que, a
recomendação seria favorável desde que seguindo a mesma lógica do PCDT do Ministério da Saúde (1,2).
Dentre as outras tecnologias avaliadas, a ANS deu recomendação positiva à incorporação de
betainterferona 1A e acetato de glatirâmer para pacientes com EMRR (3,4). Dessa maneira, a avaliação
de natalizumabe passa a ter um comparador ativo para avaliar desfechos clínicos e econômicos.
Neste cenário, a Biogen não concorda com a recomendação preliminar da ANS e defende a expansão de
uso de natalizumabe para pacientes com EMRR grave em rápida evolução, pelos seguintes motivos:
•

Portaria SCTIE/MS nº 49, de 11 de novembro de 2020 (5), e atualização do PCDT de EM do
Ministério da Saúde por atividade da doença recomendado pela CONITEC (6), que preconizam
natalizumabe como opção para pacientes com alta atividade da doença (definição similar a
“grave com rápida evolução”, objeto de avaliação da ANS) (seção 2);

•

Maior benefício clínico de natalizumabe em pacientes com EMRR grave em rápida evolução
comparado ao benefício de natalizumabe na população geral com EMRR (seção 3);

•

Maior benefício clínico e controle da doença em pacientes tratados com natalizumabe vs.
plataformas, principalmente no controle das taxas anualizadas de surtos (seção 3);

•

Custo de tratamento mais baixo de natalizumabe comparado às betainterferonas 1A (seção 4);

•

O maior controle da doença provido pelo uso de natalizumabe em comparação com uso de
plataformas é traduzido em economia de recursos pelas operadoras, principalmente pela
redução de surtos e internações (seção 4).
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2. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde
Em outubro de 2020, na 91ª Reunião da plenária da CONITEC, foi avaliada e recomendada para consulta
pública a nova versão do PCDT de EM (6). Uma das principais atualizações desta versão do PCDT em
comparação com a versão antiga foi a consolidação de natalizumabe em 1ª linha para pacientes com
EMRR em alta atividade (definição abordada na seção 2.1). A expansão de uso de natalizumabe no SUS
foi consolidada na Portaria SCTIE/MS nº 49, de 11 de novembro de 2020 (5).
Neste quesito, o relatório de recomendação preliminar elaborado pela ANS da Consulta Pública nº 81 UAT
204, avaliando natalizumabe para tratamento de pacientes com EMRR grave em rápida evolução, relatada
a seguinte recomendação: “A recomendação seria favorável para a ampliação de cobertura do
Natalizumabe no rol desde que seguindo a mesma lógica do PCDT do Ministério da Saúde” (1).
Dessa maneira, considerando a nova proposta PCDT do Ministério da Saúde (6) e a Portaria SCTIE/MS nº
49, de 11 de novembro de 2020 (5), que ampliam o uso de natalizumabe em 1ª linha para pacientes com
alta atividade da doença (definição abordada na seção 2.1), sugere-se a reversão da recomendação
preliminar negativa da ANS para que pacientes na saúde suplementar tenham as mesmas condições de
acesso a natalizumabe que os pacientes do SUS.

2.1. EMRR grave em rápida evolução e EMRR em alta atividade: Comparação de definições
Segundo a proposta de PCDT de EM do Ministério da Saúde de 2020 (2), natalizumabe passa a ter a sua
indicação expandida, podendo ser usado também como 1ª opção para pacientes com EMRR em alta
atividade da doença, sejam eles virgens de tratamento ou em qualquer outra linha de tratamento.
Segundo esta nova proposta de PCDT (2), EMRR em alta atividade em pacientes virgens de tratamento é
definida como, incidência de 2 ou mais surtos incapacitantes com resolução incompleta e evidência de
pelo menos 1 nova lesão captante no gadolínio ou aumento significativo da carga da lesão em T2 no ano
anterior em pacientes não tratados.
Segundo a bula de natalizumabe (5), EMRR grave em rápida evolução é definida por 2 ou mais recidivas
incapacitantes no espaço de 1 ano e com 1 ou mais lesões realçadas por gadolínio em uma imagem do
cérebro obtida por Ressonância Magnética Nuclear (RMN) ou um aumento significativo das lesões em T2
comparativamente com uma RMN anterior recente.
Conclui-se, portanto, que o pleito de ampliação de uso de natalizumabe no âmbito da saúde suplementar
é condizente com a proposta de atualização do PCDT do Ministério as Saúde.
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3. Evidências clínicas
A Esclerose Múltipla (EM) é doença progressiva, autoimune do sistema nervoso central, caracterizada pela
inflamação e destruição da bainha de mielina (7). Por conta desta característica da doença, o tratamento
precoce da EM evita a progressão da incapacidade, fazendo com que os pacientes permaneçam por mais
tempo com melhores escores de EDSS e tenham melhores escores de qualidade de vida (8–11).
Além da importância de começar o tratamento cedo, também existe a necessidade da escolha do
tratamento mais adequado ao perfil do paciente. O estudo realizado por Stankiewicz et al., 2020 (12)
aponta que os danos ao cérebro e à medula espinhal que pacientes com esclerose múltipla sofrem ao
longo do tempo são subestimados. Por conta disso e da dificuldade de prever os resultados do tratamento
no paciente, o autor recomenda que neurologistas e formuladores de políticas adotem uma abordagem
precoce de tratamento altamente eficaz para um envelhecimento saudável a longo prazo dos pacientes.
Além disso, Merkel et al., 2017 (13) realizaram uma revisão sistemática para avaliar o efeito de
imunoterapias de alta eficácia em diferentes estágios da EM. O resultado do estudo sugere que o
tratamento com imunoterapias de alta eficácia é mais potente na supressão da atividade de surtos
quando iniciado precocemente em comparação com início mais tardio após o diagnóstico de EM.
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3.1. Evidências na população com EMRR alta atividade
Atualmente natalizumabe já é listado no rol da ANS (14) e tem a cobertura obrigatória pelas operadoras
de saúde para pacientes com EMRR após falha terapêutica a terapias de plataforma. Contudo, vale
destacar que se o tratamento com natalizumabe já traz benefícios na população geral com EMRR (como
descrito na seção 3.1.3), o uso de natalizumabe precocemente em pacientes graves em rápida evolução
traz benefícios ainda maiores (como descrito na nesta seção).
Em outras palavras, a parcela dos pacientes que têm EMRR grave em rápida evolução, que mais se
beneficiaria com o medicamento e que deveria ser tratada precocemente com um medicamento de alta
eficácia não está coberta atualmente pelo Rol (14).
Vale ressaltar também que dentre os estudos discutidos no relatório de recomendação da ANS (1) não
foram consideradas as evidências publicadas por Havrdova et al., 2009 (15), Phillips et al., 2011 (16) e
Spelman et al., 2016 (17), as quais foram incluídas no dossiê submetido pela Academia Brasileira de
Neurologia (18) e apresentam valiosas evidências do benefício de natalizumabe na população avaliada.
Nas seções a seguir são descritas as evidências clínicas dos benefícios de natalizumabe na população com
EMRR grave em rápida evolução:
•

Avaliação de estudos clínicos comparando natalizumabe contra placebo em pacientes com EMRR
grave em rápida evolução e na população geral com EMRR, cujos resultados apontam maior
controle da doença de natalizumabe na população grave em rápida evolução (seção 3.1.1);

•

Avaliação de estudos observacionais comparando natalizumabe contra tratamentos de
plataforma em pacientes com EMRR grave em rápida evolução e na população geral com EMRR,
cujos resultados dos estudos apontam melhores resultados na população grave em rápida
evolução tratada com natalizumabe (seção 3.1.2).
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3.1.1. Estudos clínicos
No relatório apresentado pela ANS (1), um dos argumentos apresentados que foram usados para justificar
a recomendação preliminar negativa da avaliação de natalizumabe para tratamento de pacientes com
EMRR grave em rápida evolução foram as limitações da análise post hoc do estudo AFFIRM (19) quanto
ao número de pacientes avaliados, curta duração de acompanhamento e estrutura do estudo (análise de
subgrupo do estudo AFFIRM (20)).
Neste quesito, a Biogen não concorda com as justificativas apresentadas pela ANS, uma vez que o estudo
post-hoc de Hutchinson et al., 2009 (19) foi avaliado pela agência de ATS NICE do Reino Unido, que
recomendaram positivamente a utilização de natalizumabe para pacientes com EMRR grave de rápida
evolução, baseando-se principalmente nesta análise de subgrupo post-hoc do estudo AFFIRM (21). Além
disso, a própria revisão rápida da literatura realizada pela ANS cita baixo risco de viés do estudo em todos
os domínios avaliados (22). Assim, a Biogen reforça a importância do estudo na avaliação de natalizumabe
para pacientes com EMRR grave em rápida evolução.
A Figura 1, Figura 2, Figura 3 e a Tabela 1 apresentam os resultados dos estudos post hoc do estudo pivotal
AFFIRM (20) realizados por Hutchinson et al., 2009 (19), Havrdova et al., 2009 (15) e Phillips et al., 2011
(16). Lembrando que os estudos Havrdova et al., 2009 (15) e Phillips et al., 2011 (16) não foram avaliados
no relatório da ANS (1).

Figura 1. Avaliação da taxa de surtos anualizada de natalizumabe vs. placebo em pacientes com EMRR em alta
atividade e na população geral com EMRR
Fonte: Adaptado de Hutchinson et al., 2009 (19), Polman et al., 2006 (20) e Weinstock-Guttman et al., 2012 (23)
Abreviações: AA, alta atividade (conceito descrito na seção 2.1); EMRR, esclerose múltipla recorrente-remitente.
Observação: Surtos evitados/paciente/ano = Taxa de surto com placebo - Taxa de surto com natalizumabe.
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Figura 2. Avaliação da probabilidade cumulativa de progressão da incapacidade sustentada de natalizumabe vs.
placebo em pacientes com EMRR em alta atividade e na população geral com EMRR
Fonte: Adaptado de Hutchinson et al., 2009 (19) e Polman et al., 2006 (20).
Abreviações: AA, alta atividade (conceito descrito na seção 2.1); EMRR, esclerose múltipla recorrente-remitente;
NNT, número de pacientes necessário a tratar: ‘NNT = 1/ (Taxa placebo - Taxa intervenção)’.

Figura 3. Avaliação da taxa de pacientes sem atividade da doença de natalizumabe vs. placebo em pacientes com
EMRR em alta atividade e pacientes com EMRR sem alta atividade
Fonte: Adaptado de Havrdova et al., 2009 (15).
Abreviações: AA, alta atividade (conceito descrito na seção 2.1); EMRR, esclerose múltipla recorrente-remitente;
NNT, número de pacientes necessário a tratar: ‘NNT = 1/ (taxa intervenção - taxa placebo)’.

Tabela 1. Avaliação da melhoria sustentada da incapacidade por 12 semanas de natalizumabe vs. placebo
População

Hazard ratio [IC 95%]

Valor-p

População geral com EMRR

1.69 [1.16; 2.45]

0,006

EMRR AA

2.43 [1.02; 5.77]

0,045

Fonte: Adaptado de Phillips et al., 2011 (16).
Abreviações: AA, alta atividade (conceito descrito na seção 2.1); EMRR, esclerose múltipla recorrente-remitente.
Observação: Quanto maior o hazard ratio, maior o favorecimento a natalizumabe contra placebo.

Avaliando os resultados, é possível verificar que natalizumabe apresenta melhores resultados frente a
placebo em todas as populações e desfechos avaliados, além disso, o benefício do tratamento em
pacientes graves em rápida evolução supera os benefícios do tratamento na população geral com EMRR.
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3.1.2. Estudos observacionais
No relatório apresentado pela ANS (1), outro a argumento apresentado para justificar a recomendação
preliminar negativa sobre a avaliação de natalizumabe para tratamento de pacientes com esclerose
múltipla remitente-recorrente grave em rápida evolução foram as limitações do estudo observacional
Prosperini et al., 2016 (24) quanto ao número de pacientes avaliados e estrutura do estudo.
A Biogen não concorda com as limitações apresentadas e reforça a importância do estudo na avaliação
de natalizumabe para pacientes com EMRR grave em rápida evolução, uma vez que a CONITEC em 2020
avaliou a qualidade do estudo como boa por meio da metodologia NEWCASTLE-OTTAWA (25).
As Figura 4, Figura 5 e Figura 6 apresentam os principais resultados dos estudos de Prosperini et al., 2016
(24) e Spelman et al., 2016 (17). Lembrando que, apesar de ter sido incluído no dossiê submetido pela
ABN (18), o estudo Spelman et al., 2016 (17) não foi avaliado no relatório da ANS (1).

Figura 4. Avaliação da taxa de pacientes sem atividade da doença de natalizumabe vs. injetáveis em pacientes com
EMRR em alta atividade e em pacientes EMRR após 1ª falha
Fonte: Adaptado de Prosperini et al., 2016 (24).
Abreviações: A GLT, acetato de glatirâmer; AA, alta atividade (conceito descrito na seção 2.1); BINF 1A, betainterferona 1A;
EMRR, esclerose múltipla recorrente-remitente; NEDA-3, não evidência de atividade da doença1;
NNT, número de pacientes necessário a tratar: ‘NNT = 1/ (taxa natalizumabe - taxa injetáveis)’.
Observações: Injetáveis incluem betainterferona 1A e acetato de glatirâmer.

1

NEDA-3 (nenhuma evidência de atividade da doença, do inglês - no evidence of disease activity) é um desfecho composto que engloba ausência de recidivas clínicas,
de agravamento da deficiência e de atividade radiológica (24)
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Figura 5. Avaliação da taxa de pacientes que têm incapacidade reduzida de natalizumabe vs. injetáveis em pacientes
com EMRR em alta atividade e em pacientes EMRR após 1ª falha
Fonte: Adaptado de Prosperini et al., 2016 (24).
Abreviações: A GLT, acetato de glatirâmer; AA, alta atividade (conceito descrito na seção 2.1); BINF 1A, betainterferona 1A; EMRR, esclerose
múltipla recorrente-remitente; NNT, número de pacientes necessário a tratar: ‘NNT = 1/ (taxa natalizumabe - taxa injetáveis)’.
Observações: Injetáveis incluem betainterferona 1A e acetato de glatirâmer.

Figura 6. Comparação da eficácia de natalizumabe quanto à taxa anualizada de surtos
Fonte: Adaptado de Spelman et al., 2016 (17).
Observação: Surtos evitados/paciente/ano = Taxa de surto com plataformas - Taxa de surto com natalizumabe)’.
Plataformas incluem betainterferona 1B, betainterferona 1A e acetato de glatirâmer.

Assim como nos estudos clínicos, os estudos observacionais evidenciam que o tratamento com
natalizumabe traz melhores resultados frente a tratamentos de plataforma em todas as populações e
desfechos avaliados, além disso, o benefício do tratamento em pacientes graves em rápida evolução
supera os benefícios do tratamento na população geral com EMRR.
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3.1.3.Avaliação do desempenho de natalizumabe no SUS
Para sustentar a recomendação de proposta do novo PCDT de EM por atividade da doença (6), o
CCATES/UFMG (Centro Colaborador do SUS para Avaliação de Tecnologias e Excelência em Saúde)
realizou uma avaliação sobre o desempenho do natalizumabe no SUS (26).
Esta análise foi realizada por meio das bases de dados de contas médicas do Departamento de Informática
do SUS (DATASUS) entre 2011 e 2015 de pacientes com EM (26). Esta foi uma avaliação de coorte aberta,
na qual foram avaliados 1.921 pacientes em uso de natalizumabe. Dos 1.921, aqueles em 1ª linha de
tratamento foram comparados com pacientes tratados em 1ª linha com betainterfenoras, glatirâmer,
fingolimode e azatioprina, como mostrado na Figura 7.

Figura 7. Metodologia da avaliação do desempenho de natalizumabe no SUS realizada pelo CCATES
Fonte: CONITEC 2020 (26)
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Avaliando apenas pacientes em 1ª linha de tratamento na população geral com EMRR, foram avaliados
154 pacientes utilizando natalizumabe, cujo tempo médio de acompanhamento foi 24 meses (pacientes
em uso de natalizumabe tiveram menor tempo de acompanhamento pois este medicamento foi
incorporado no SUS após os outros medicamentos de plataforma, segundo o CCATES (26)). Os dados
foram avaliados pelo risco proporcional de Cox e pareados por sexo, idade, ano de entrada na coorte,
comorbidade na linha de base e região de residência.
Dentre os resultados apresentados, na avaliação da coorte ajustada, natalizumabe foi superior aos seus
comparadores, com hazard ratio 4 vezes maior de sucesso terapêutico comparado às betainterferonas e
à glatirâmer, como mostrado na Figura 8.

Figura 8. Resultados da análise de tempo até falha terapêutica de natalizumabe vs. medicamentos de plataforma
Fonte: CONITEC 2020 (26)
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Além disso, foi realizada uma segunda análise, utilizando como proxy de alta atividade (definição
abordada na seção 2.1) a internação por surto (CID-10 G35) antes do início de tratamento
medicamentoso. Foram encontrados 64 pacientes em uso de natalizumabe nestas condições.
Como resultado, o uso de natalizumabe em 1ª linha também apresentou superioridade, com hazard ratio
12 vezes superior de sucesso de tratamento frente aos medicamentos de plataforma na coorte ajustada,
como mostrado na Figura 9.

Figura 9. Resultados da análise de tempo até falha terapêutica de natalizumabe vs. medicamentos de plataforma em
pacientes com alta atividade da doença (definição abordada na seção 2.1)
Fonte: CONITEC 2020 (26)
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3.2. Evidências na população geral com EMRR
Nesta seção são apresentadas as meta-análises disponíveis na literatura que fazem a comparação direta
e indireta entre natalizumabe e tratamentos de plataforma no tratamento da população geral com EMRR
(Tabela 2, Tabela 3, Tabela 4, Tabela 5 e Tabela 6).
Apesar destes estudos abordarem todos os pacientes com EMRR, não só aqueles em estado grave em
rápida evolução, a avaliação dessas meta-análises é uma evidência valiosa por compilarem diferentes
estudos e avaliarem um maior número de pacientes. Além disso, as evidências comparativas de
natalizumabe na população geral e na população grave em rápida evolução apontam um benefício maior
do tratamento na população grave em rápida evolução, como mostrado na seção 3.1.1.

Tabela 2. Resultados da meta-análise com comparação indireta de Fogarty, 2016 (27)
Desfecho

ARR

Intervenção

Intervenção vs. PBO [IC 95%]

Conclusão2

NTZ

0.31 [0.27, 0.36]

-

A GLT (40 mg)

0.65 [0.55, 0.78]

NTZ superior

A GLT (20 mg)

0.65 [0.59, 0.71]

NTZ superior

BIFN 1A (44 mcg)

0.67 [0.60, 0.74]

NTZ superior

BIFN 1A (22 mcg)

0.72 [0.63, 0.82]

NTZ superior

BIFN 1A (30 mcg)

0.85 [0.78, 0.93]

NTZ superior

Fonte: Desenvolvimento próprio.
Observações: Resultados menores que 1 favorecem tratamento (em oposição à placebo), quanto mais próximo de 0 o resultado, mais favorecido
é o tratamento.
Abreviações: A GLT, acetato de glatirâmer; BIFN 1A, betainterferona 1A; IC, intervalo de confiança; NTZ, natalizumabe.

Tabela 3. Resultados da meta-análise com comparação indireta de Giovannoni, 2020 (28)
Desfecho

ARR

Intervenção

Intervenção vs. PBO [IC 95%]

Conclusão²

NTZ

0.31 [0.23, 0.43]

-

A GLT (20 mg)

0.63 [0.53, 0.72]

NTZ superior

BIFN 1A (44 mcg)

0.65 [0.52, 0.81]

NTZ superior

A GLT (40 mg)

0.66 [0.50, 0.86]

NTZ superior

BIFN 1A (30 mcg)

0.81 [0.69, 0.93]

NTZ superior

Fonte: Desenvolvimento próprio.
Observações: Resultados menores que 1 favorecem tratamento (em oposição à placebo), quanto mais próximo de 0 o resultado, mais favorecido
é o tratamento.
Abreviações: A GLT, acetato de glatirâmer; BIFN 1A, betainterferona 1A; IC, intervalo de confiança; NTZ, natalizumabe.

2

Conclusão avaliada a partir dos dados da meta-análise seguindo os seguintes critérios:
•
NTZ superior se resultado de natalizumabe for superior ao do comparador e se o IC 95% do comparador não superar o resultado de natalizumabe;
•
Comparador superior se resultado do comparador for superior ao de natalizumabe e se o IC 95% de natalizumabe não superar o re sultado do comparador;
•
Inconclusivo caso não se encaixe em nenhuma classificação acima.
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Tabela 4. Resultados da meta-análise Tramacere, 2015 (29)
Desfecho

Surtos em 12 meses

Surtos em 24 meses

Comparador

NTZ vs. comparador
[IC 95%]

Favorece

Estatisticamente
relevante?

Conclusão3

BIFN 1A IM

0.60 [0.44; 0.82]

NTZ

Sim

NTZ superior

BIFN 1A SC

0.64 [0.48; 0.86]

NTZ

Sim

NTZ superior

A GLT

0.70 [0.52; 0.95]

NTZ

Sim

NTZ superior

BIFN 1A IM

0.61 [0.50; 0.75]

NTZ

Sim

NTZ superior

BIFN 1A SC

0.65 [0.53; 0.80]

NTZ

Sim

NTZ superior

A GLT

0.67 [0.55; 0.82]

NTZ

Sim

NTZ superior

Fonte: Desenvolvimento próprio.
Abreviações: A GLT, acetato de glatirâmer; BIFN 1A, betainterferona 1A; IC, intervalo de confiança; IM, intramuscular; NTZ, natalizumabe; SC
subcutâneo.
Observação: Segundo relatório da CONITEC (25), a qualidade metodológica de Tramacere et al., 2015 (29) foi classificadas como alta.

Tabela 5. Resultados da meta-análise Lucchetta, 2018 (30)
Desfecho

ARR

Comparador

NTZ vs. comparador
[IC 95%]

Favorece

Estatisticamente
relevante?

Conclusão³

BIFN 1A (30 mcg)

0.37 [0.31; 0.44]

NTZ

Sim

NTZ superior

BIFN 1A (44 mcg)

0.46 [0.37; 0.56]

NTZ

Sim

NTZ superior

A GLT (20 mg)

0.46 [0.38; 0.54]

NTZ

Sim

NTZ superior

A GLT (40 mg)

0.48 [0.38; 0.60]

NTZ

Sim

NTZ superior

Fonte: Desenvolvimento próprio.
Abreviações: A GLT, acetato de glatirâmer; ARR, taxa anualizada de surto (do inglês - annualized relapse ratio); BIFN 1A, betainterferona 1A; IC,
intervalo de confiança; NTZ, natalizumabe.
Observação: Segundo relatório da CONITEC (25), a qualidade metodológica de Lucchetta et al., 2018 (30) foi classificadas como alta.

Tabela 6. Resultados da meta-análise Li, 2019 (31)
Desfecho
Pelo menos um
surto em 24 meses

Comparador

NTZ vs. comparador
[IC 95%]

Favorece

Estatisticamente
relevante?

Conclusão³

BIFN 1A IM

0.59 [0.48; 0.73]

NTZ

Sim

NTZ superior

BIFN 1A SC

0.64 [0.52; 0.78]

NTZ

Sim

NTZ superior

A GLT

0.64 [0.53; 0.79]

NTZ

Sim

NTZ superior

Fonte: Desenvolvimento próprio.
Abreviações: A GLT, acetato de glatirâmer; BIFN 1A, betainterferona 1A; IC, intervalo de confiança; IM, intramuscular; NTZ, natalizumabe; SC
subcutâneo.
Observação: Segundo relatório da CONITEC (25), a qualidade metodológica de Li et al., 2019 (31) foi classificada como criticamente baixa.

Assim como nos estudos clínicos e observacionais apresentados nas seções anteriores, as meta-análises
evidenciam o benefício de natalizumabe frente à betainterferona 1A e ao acetato de glatirâmer.

3

Conclusão avaliada a partir dos dados da meta-análise seguindo os seguintes critérios:
•
NTZ superior se resultado e IC 95% favorecer o NTZ;
•
NTZ com tendência superior se resultado for <= 0.90, limite inferior do IC 95% for <= 0.90 e limite superior do IC 95% for >= 1.00;
•
Comparador com tendência superior se resultado for >= 1.10, limite inferior do IC 95% for <= 1.00 e limite inferior do IC 95% for >= 1.10;
•
Comparador superior, se resultado e IC 95% favorecer o comparador;
•
Inconclusivo caso não se encaixe em nenhuma classificação acima.
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3.3. Evidências de longo prazo
Além das evidências comparativas, ressalta-se o programa contínuo de acompanhamento da eficácia e
segurança de natalizumabe em mundo real de pacientes com EMRR chamado Tysabri Observational
Program (TOP). Os resultados interinos do programa foram descrito por Butzkueven et al., 2020 (32), com
mais de 10 anos de acompanhamento, mais de 26 mil pacientes-anos avaliados e ressaltam a eficácia
robusta e o perfil de segurança bem estabelecido do natalizumabe em mundo real.
Nesta análise (32), a taxa anualizada de surtos com o uso de natalizumabe foi de 0,15, o que representou
uma redução de 92,5% frente ao observado no ano anterior ao tratamento. Apesar deste estudo não ser
específico para a população com EMRR grave em rápida evolução, as características de baseline indicam
uma proporção de pacientes com mais de um surto de 65,9% e média de surtos de 2,0, o que pode sinalizar
a presença de pacientes com EMRR grave em rápida evolução em sua amostra.
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3.4. Recomendações de agências internacionais e Diretrizes de tratamento
O benefício clínico de natalizumabe frente a tratamentos de plataforma já foi compreendido pelos
principais órgãos de avaliação de tecnologia e diretrizes de tratamento. A Tabela 7 e Tabela 8 resumem
as recomendações de uso de natalizumabe desses órgãos, que incluem o uso do medicamento em
pacientes com EMRR grave em rápida evolução.

Tabela 7. Síntese das recomendações de natalizumabe pelas agências internacionais de ATS
País (agência de ATS)
Inglaterra (NICE) (21)
Itália (AIFA) (33)
França (HAS) (34)

Recomendação
Recomendação positiva para pacientes com EMRR grave e de rápida evolução
Recomendação positiva para pacientes com EMRR grave e de rápida evolução ou com
alta atividade após falha terapêutica
Recomendação positiva para pacientes com EMRR grave e de rápida evolução ou com
atividade da doença após falha terapêutica

Escócia (NHS Scotland) (35)

Recomendação positiva para pacientes com EMRR grave em rápida evolução

Austrália (PBS) (36)

Recomendação positiva para tratamento de EMRR em pacientes ambulatoriais com 18
anos de idade ou mais

Canadá - Quebec (RAMQ) (37)

Reembolso para EMRR grave em rápida evolução

Abreviações: ATS, avaliação de tecnologia em saúde.

Tabela 8. Síntese das recomendações de diretrizes de tratamento de esclerose múltipla sobre natalizumabe
Diretriz

Recomendação

American Academy of Neurology (38)

Natalizumabe recomendado para pacientes com EM altamente ativa

European Academy of Neurology and
European Committee of Treatment of
Research in Multiple Sclerosis (39)

Natalizumabe deve ser recomendado ao paciente dependendo de: Características
do paciente e comorbidades; Gravidade/atividade da doença; Do perfil de
segurança de medicamentos; Acessibilidade do medicamento.

NHS UK (40)

Natalizumabe é recomendado nas seguintes indicações:
•
Tratamento de 1ª linha de EMRR grave e de rápida evolução;
•
Tratamento alternativo em caso de intolerância à terapia de 1ª linha de
EMRR grave e de rápida evolução;
•
Tratamento de 2ª linha de EMRR, em pacientes com atividade da doença em
terapia de 1ª linha e EMRR grave e de rápida evolução;
•
Tratamento para pacientes com atividade da doença em terapia de 2ª linha e
EM grave e de rápida evolução.

ABN e BCTRIMS (41)

Natalizumabe recomendado para EMRR em alta atividade
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3.5. Conclusão das evidências clínicas
•

A avaliação dos estudos clínicos comparando natalizumabe contra placebo em pacientes com
EMRR grave em rápida evolução e na população geral com EMRR apontam que natalizumabe tem
resultados ainda melhores na população grave em rápida evolução (15,16,19);

•

A avaliação de estudos observacionais comparando natalizumabe contra tratamentos de
plataforma em pacientes com EMRR grave em rápida evolução e na população geral com EMRR
apontou que natalizumabe traz maior controle de surtos e maior quantidade de pacientes sem
atividade da doença, principalmente na população grave em rápida evolução (17,24);

•

O CCATES realizou uma análise sobre o desempenho do natalizumabe no SUS. Os resultados
apontaram que natalizumabe teve hazard ratio 4 vezes maior de sucesso terapêutico em 1ª linha
comparado às plataformas e hazard ratio 12 vezes maior de sucesso terapêutico na população
com alta atividade da doença (conceito descrito na seção 2.1) (26);

•

A avaliação das meta-análises presentes na literatura avaliando natalizumabe e plataformas no
tratamento da população geral com EMRR corroboram com os achados anteriores sobre a
superioridade de natalizumabe frente aos tratamentos de plataforma (27–31);

•

Natalizumabe é recomendado pelas principais agências internacionais de ATS na população
avaliada (Inglaterra - NICE (21), Itália - AIFA (33), França - HAS (34) e Escócia - NHS Scotland (35),
Austrália - PBS (36), Quebec Canadá - RAMQ (37)) e é mencionado nas principais diretrizes
internacionais e nacionais de tratamento de esclerose múltipla (ABN/BCTRIMS (41), NHS (40),
ECTRIMS/EAN (39), AAN (38)).
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4. Análise econômica
Com a recomendação positiva da ANS a respeito da incorporação de betainterferona 1A e acetato de
glatirâmer em 1ª linha ao rol de procedimentos obrigatórios (3,4), faz-se necessário comparar
natalizumabe a estas terapias no que diz respeito a custos e desfechos econômicos. Nas seções a seguir,
são mostradas análises econômicas comparando a utilização de natalizumabe e plataformas no
tratamento de pacientes com EMRR grave e de rápida evolução.
Vale lembrar que hoje natalizumabe está incorporado no Rol da ANS, contudo para a população com
menor benefício clínico (para pacientes com EMRR após 2ª falha terapêutica) (14). A expansão de
cobertura de natalizumabe para pacientes com EMRR grave em rápida evolução significaria disponibilizar
o medicamento à população com melhores resultados e levar a um controle ainda melhor da doença
comparado aos resultados de natalizumabe à população geral com EMRR, como descrito na seção 3.1.

4.1. Custo anual das medicações
Avaliando o custo anual de tratamento com estes medicamentos, percebe-se que o custo com
natalizumabe é inferior aos custos com betainterferonas 1A (42,43), como mostrado na Figura 10.

Figura 10. Custo anual de tratamento
Fonte: Custo anual de tratamento avaliado de acordo com o PF 18% da tabela CMED de outubro 2020 (42) e a posologia da bula dos
medicamentos (43). Taxa de utilização dos medicamentos de plataforma calculados através do SIA-DATASUS (44).
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4.2. Custo-efetividade
Na versão inicial submetida pela ABN (18), uma análise de custo-efetividade, também publicada por Rosim
et al., 2019 (45), avaliou o uso de natalizumabe como 1ª linha para EMRR grave em rápida evolução em
comparação com o início do tratamento com terapias de plataforma no sistema público e, após falha
terapêutica, migração para natalizumabe no sistema privado.
Contudo, com a recomendação preliminar positiva da ANS a respeito da incorporação de betainterferona
1A e acetato de glatirâmer ao rol de procedimentos para pacientes com EMRR 1ª linha (3,4), foi necessário
atualizar a análise de custo-efetividade. Dessa maneira, o modelo foi adaptado para avaliar o uso em 1ª
linha de natalizumabe, betainterferona 1A (22 mcg, 44 mcg e 30 mcg) ou acetato de glatirâmer (20 mg e
40 mg) por pacientes com EMRR grave em rápida evolução somente na saúde suplementar. Também foi
considerado como comparador o conjunto das plataformas, composto pelas betainterferonas 1A e
acetato de glatirâmer, com dados de eficácia e custo ponderados pela sua distribuição de mercado, como
descrito na seção 4.1.
Outra modificação realizada foi o custo anual de tratamento, que foi atualizado de acordo com o PF 18%
da tabela CMED de outubro 2020 (42), como descrito na seção 4.1. A síntese das alterações realizadas é
descrita na Tabela 9, os outros parâmetros do modelo submetido pela ABN não foram alterados (18).

Tabela 9. Principais alterações
Modificação

Modelo original

Modelo atual

Estrutura do
modelo

Considera como comparador o uso de terapias
de plataforma (BINF 1A e A GLT) no SUS.

Considera como comparador o uso de terapias de plataforma (BINF 1A
e A GLT) no SSS.

Intervenção

Tratamento em 1ª linha com natalizumabe, até
a descontinuação ou morte.

Tratamento em 1ª linha com natalizumabe, até a descontinuação ou
morte.

•
•

•

Comparadores

Dados de custo

Sem comparador em 1ª linha;
Natalizumabe a partir da
terapêutica.

Sem custo de tratamentos de 1ª linha.

falha

•

B IFN 1A 22 mcg, B IFN 1A 30 mcg, B IFN 1A 44 mcg, A GLT 20 mg,
A GLT 40mg e conjunto das plataformas ponderadas em 1ª linha;
Natalizumabe a partir da falha terapêutica.

Adição do custo das terapias de plataforma, além do custo com
natalizumabe atualizadas pela tabela CMED de outubro 2020 (42).

Abreviações: A GLT, acetato de glatirâmer; BINF 1A, betainterferona 1A; SSS, sistema suplementar de saúde.
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Os resultados da análise são mostrados na Tabela 10 e apontam que natalizumabe foi dominante, com
menor custo e maior benefícios clínicos, contra todos os comparadores avaliados.

Tabela 10. Resultados de custo-efetividade
Natalizumabe

Plataformas

BIFN 1A
22 mcg

BIFN 1A
44 mcg

BIFN 1A
30 mcg

A GLT
20 mg/ml

A GLT
40 mg/ml

Custo total

R$ 991.660

R$ 1.247.612

R$ 1.399.623

R$ 1.531.397

R$ 1.173.398

R$ 1.107.426

R$ 1.092.522

AVAQ

5,77

4,31

4,33

4,39

4,34

4,23

4,30

RCEI
(natalizumabe vs.
Dominante
Dominante
Dominante
Dominante
Dominante
Dominante
comparador)
Abreviações: A GLT, acetato de glatirâmer; AVAQ: anos de vida ajustados por qualidade; BINF 1A, betainterferona 1A; RCEI: Razão de custoefetividade incremental (Custo total/AVAQ).
Observação: Plataformas é um comparador composto pelas betainterferonas 1A e acetato de glatiramer, ponderado de acordo com sua
distribuição de mercado, como descrito na seção 4.1.

O resultado dominante também foi consolidado na análise de sensibilidade, como mostrado na Figura 11.
A análise com 1.000 iterações em primeira e segunda ordem avaliou o tratamento com natalizumabe
comparado aos tratamentos de plataforma ponderados. Os resultados das simulações apontam que 100%
das simulações se apresentaram no quadrante de maior eficácia e menor custo, suportando os resultados
da análise determinística.

Figura 11. Resultado da análise de sensibilidade probabilística, comparando natalizumabe vs. tratamentos de
plataforma ponderados – Desfecho: AVAQ
Abreviações: AVAQ: anos de vida ajustados por qualidade; WTP, limiar de disposição a pagar (do inglês - willingness to pay threshold).

Biogen Brasil Produtos Farmacêuticos Ltda. Edifício E-Tower - Rua Funchal 418, 7º andar - CEP: 04551-060 - São Paulo-SP
Material não promocional destinado à Consulta Pública nº81 UAT 204 de 2020 para atualização do Rol da ANS.
Não deve ser distribuído sem autorização expressa da Biogen Brasil Produtos Farmacêuticos LTDA.

20

Biogen-81304. Novembro/2020

4.3. Impacto orçamentário
Com a recomendação preliminar positiva da ANS a respeito da incorporação de betainterferona 1A e
acetato de glatirâmer ao rol de procedimentos obrigatórios para pacientes com EMRR 1ª linha (3,4), fazse necessário atualizar a análise de impacto orçamentário do uso de natalizumabe frente a estas terapias
de plataforma no sistema suplementar de saúde brasileiro.
Com relação aos parâmetros populacionais, os filtros descritos no relatório da ANS (1) foram mantidos e
a população com acesso a planos de saúde foi atualizada com os dados de setembro/2020 da ANS
(47.118.643 beneficiários) (46). Assim, a população avaliada em 5 anos é mostrada na Tabela 11.
A projeção de adoção dos tratamentos foi atualizada, contemplando a incorporação das plataformas ao
rol da ANS, como descrito na Tabela 12. Os custos do modelo foram mantidos igual aos descritos no
relatório submetido pela ABN (18), com exceção dos custos anuais de tratamento, que foram atualizados
conforme o PF 18% da tabela CMED de outubro 2020 (42), como descrito na seção 4.1.

Tabela 11. Projeção populacional

Primeira linha EMRR grave
em rápida evolução

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Observações

899

905

912

918

924

Valores atualizados

Tabela 12. Projeção de market share
Cenários
Cenário
base

Cenário
proposto

Medicamentos

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Observações

Natalizumabe

0%

0%

0%

0%

0%

Valor atualizado por conta
de novo comparador ativo

Plataformas

100%

100%

100%

100%

100%

Valor atualizado por conta
de novo comparador ativo

Natalizumabe

100%

100%

100%

100%

100%

Valor atualizado por conta
de novo comparador ativo

Plataformas

0%

0%

0%

0%

0%

Valor atualizado por conta
de novo comparador ativo
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A Tabela 13 e Figura 12 apresentam os resultados da análise da impacto orçamentário. Pode-se notar que
a utilização de natalizumabe por pacientes com EMRR grave em rápida evolução levaria a uma redução
de gastos do sistema suplementar de saúde, uma vez que o custo anual de natalizumabe é menor que o
das betainterferona 1A e o uso de natalizumabe leva a um maior controle dos surtos dos pacientes
comparado às plataformas. Em resumo, a expansão de uso de natalizumabe para a população grave em
rápida evolução traria redução de custos de 31%, equivalente a R$ 160 milhões o sistema suplementar de
saúde em 5 anos.

Tabela 13. Resultados da análise de impacto orçamentário
Cenários

Medicamentos

Cenário
base

Custo de
natalizumabe
Custo de
plataformas
Custo de surto com
natalizumabe
Custo de surto com
plataformas

Cenário
proposto

Impacto
orçamentá
rio

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Total

R$ 0 M

R$ 0 M

R$ 0 M

R$ 0 M

R$ 0 M

R$ 0 M

R$ 85,9

R$ 86,5

R$ 87,1

R$ 87,7

R$ 88,3

R$ 435,6

R$ 0 M

R$ 0 M

R$ 0 M

R$ 0 M

R$ 0 M

R$ 0 M

R$ 15,1

R$ 15,3

R$ 15,4

R$ 15,5

R$ 15,6

R$ 76,8

R$ 65,9

R$ 66,4

R$ 66,9

R$ 67,3

R$ 67,8

R$ 334,3

R$ 0 M

R$ 0 M

R$ 0 M

R$ 0 M

R$ 0 M

R$ 0 M

R$ 3,5

R$ 3,5

R$ 3,5

R$ 3,6

R$ 3,6

R$ 17,7

R$ 0 M

R$ 0 M

R$ 0 M

R$ 0 M

R$ 0 M

R$ 0 M

Cenário base

R$ 101,0

R$ 101,8

R$ 102,5

R$ 103,2

R$ 103,9

R$ 512,4

Cenário proposto

R$ 69,4

R$ 69,9

R$ 70,4

R$ 70,9

R$ 71,4

R$ 352,1

Impacto
orçamentário

-R$ 31,6

-R$ 31,9

-R$ 32,1

-R$ 32,3

-R$ 32,5

-R$ 160,3

Custo de
natalizumabe
Custo de
plataformas
Custo de surto com
natalizumabe
Custo de surto com
plataformas

Figura 12. Resultados da análise de impacto orçamentário
Fonte: Desenvolvimento próprio.
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4.4. Análise comparativa do uso de natalizumabe e plataformas no SUS
4.4.1. Objetivo e metodologia
Foi realizado um estudo retrospectivo de base de dados para comparar a taxa de hospitalização e o custo
por hospitalização de pacientes com EMRR grave em rápida evolução em 1ª linha de tratamento. Dois
grupos de pacientes com proxy de EMRR graves em rápida evolução foram analisados: Pacientes em 1ª
linha de tratamento com natalizumabe; Pacientes em 1ª linha de tratamento com plataformas
(betainterferona 1A, betainterferona 1B ou acetato de glatirâmer) que tiveram pelo menos 2 trocas de
medicamentos (entre as plataformas) em 3 anos.
Para a realização desta análise e levantamento da quantidade de internações e do custo destas no setor
público, foi utilizada a base SIH (sistema de informação ambulatorial) do DATASUS (Departamento de
Informática do SUS) (47) e a metodologia Record Linkage para fazer o acompanhamento longitudinal
individual dos pacientes, como descrito por Campos et al., 2017 (48).
Com relação ao custeio e conversão de custos das hospitalizações do setor público para o privado, a alta
frequência de procedimentos inespecíficos realizados por esses grupos de pacientes impossibilitaram o
mapeamento dos custos através dos códigos de procedimentos da tabela TUSS x SIGTAP (49), por exemplo
“tratamento de doença dos neurônios motores centrais c/ ou s/ amiotrofias” (cód. 03.03.04.019-0) (50).
Por isso, para a conversão de custos de hospitalizações do setor público para o privado, utilizou-se um
fator de correção (constante) sobre o valor total de cada internação no SUS. Para cálculo dessa constante,
foi utilizado o custo médio de hospitalização no âmbito privado do estudo de Rigolon et al., 2019 (51) e o
custo médio de hospitalização no âmbito SUS calculado pela média das internações levantadas nesta
análise.

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =

custo médio de hospitalização no âmbito privado R$ 21.719
=
= 26,3
custo médio de hospitalização no âmbito SUS
R$ 824

Com isso, cada valor de internação no âmbito SUS foi corrigido pelo valor da constante para resultar na
estimativa do valor no âmbito privado. Assim, foi mantida a variabilidade dos custos de internação.
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Além disso, os seguintes critérios de inclusão foram assumidos:
•

Pacientes com pelo menos um reporte (claim) de tratamento medicamentoso para esclerose
múltipla (CID-10 G35) entre 01 janeiro 2012 e 31 dezembro 2019.

•

Pacientes com pelo menos doze meses de seguimento desde o primeiro reporte de tratamento
para esclerose múltipla até a data final de coleta de dados.

•

Pacientes com 18 anos ou mais no primeiro reporte de esclerose múltipla (CID-10 G35) durante o
período de estudo.

E foram assumidos também os seguintes critérios de exclusão:
•

Pacientes que apresentem dados inconsistentes ou não confiáveis para análise (muitos dados
faltantes ou pacientes com mais de uma dispensação de medicamento em 1 mês, o que é
inconsistente pelo perfil monoterápico dos tratamentos de esclerose múltipla);

•

Pacientes que tiveram pelo menos um reporte (claim) de tratamento para esclerose múltipla até
dois anos antes de janeiro de 2012;

•

Pacientes “não-SUS”, ou seja, que só possuem registros (claims) de dispensação de medicação
para esclerose múltipla.

Além disso, para ajuste da coorte, foi realizada uma ponderação dos grupos para análise da diferença
entre as taxas anualizadas, os dados foram pareados pelo método inverse probability weighting (IPW),
que possibilita utilizar todo o conjunto de dados a partir de ponderações. Para isso foi estimado um
modelo multinomial com função de ligação logit generalizada. Em seguida, um modelo de regressão de
Poisson ponderado pelo escore de propensão (PS, propensity score) foi ajustado para comparar as taxas
de hospitalizações anualizadas, considerando as seguintes variáveis: idade (no primeiro reporte de G35
durante o período de estudo), sexo, região de residência e hospitalização prévia por esclerose múltipla
antes do início do tratamento.
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4.4.2. Resultados
Inicialmente, foram encontrados 6.820 pacientes em uso de plataformas em 1ª linha e 640 em uso de
natalizumabe também em 1ª linha. Após aplicação dos critérios de inclusão, exclusão e de classificação
grave em rápida evolução, foram avaliados 640 pacientes em uso de natalizumabe e 291 em uso de
plataformas.
Os resultados da análise são mostrados nas Tabela 14 e Tabela 15. A avaliação da taxa anualizada de
hospitalização aponta que o uso de natalizumabe em 1ª linha de tratamento em pacientes graves em
rápida evolução leva a uma redução estatisticamente significativa da taxa de hospitalização em
comparação com plataforma (P<0,01). E, avaliando custos anualizados referente a hospitalização, o
benefício de natalizumabe se mantém, no qual pacientes em uso de natalizumabe em 1ª linha
apresentaram um menor custo comparados a pacientes em uso de medicamentos de plataforma em 1ª
linha (P<0,01).

Tabela 14. Taxa de hospitalização anualizada
Coorte não ponderada

Natalizumabe
(graves em
rápida evolução)
Plataforma
(graves em
rápida evolução)

Coorte ponderada

n

Taxa anualizada (IC95%)

Valor-p

n

Taxa anualizada (IC95%)

Valor-p

640

0,06 (0,05 - 0,07)

-

634

0,05 (0,04 - 0,07)

-

291

0,16 (0,11 - 0,21)

< 0,01

287

0,12 (0,08 - 0,16)

< 0,01

Tabela 15. Custo médio anualizado referente a hospitalização (R$)
Coorte não ponderada

Natalizumabe
(graves em
rápida evolução)
Plataforma
(graves em
rápida evolução)

Coorte ponderada

n

Custo anualizada (IC95%)

Valor-p

n

Custo anualizada (IC95%)

Valor-p

640

R$ 1.254,55
(R$ 812,89 - R$ 1.696,21)

-

634

R$994,00
(R$ 595,07 - R$ 1.392,95)

-

291

R$ 3.546,72
(R$ 1.577,47 - R$ 5.515,98)

0,03

287

R$ 2.273,80
(R$ 1.098,93 - R$ 3.448,67)

0,04
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4.5. Análise de custo por desfecho alcançado
Para evidenciar o benefício econômico da utilização de natalizumabe em pacientes com EMRR grave em
rápida evolução, foram realizadas análises de custo por desfecho alcançadas.

4.5.1. Análise do custo por surto evitado
A análise de custo por surto evitado foi realizada através da seguinte metodologia:
•

ARR (taxa de surto anualizada) de placebo foi baseado no estudo pitoval de Polman 2006 (20).

•

As taxas de surto anualizada das intervenções foram calculadas através do ARR de placebo e dos
riscos das intervenções das respectivas meta-análises e intervenções:
𝐴𝑅𝑅 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛çã𝑜 = (𝐴𝑅𝑅 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜) ∗ (𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛çã𝑜 𝑣𝑠. 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜)

•

Para cada intervenção analisada foi definida uma quantidade de pacientes tratados com cada
intervenção com um orçamento fixo de R$ 70 milhões, esse valor foi escolhido por conta dos
custos anuais do cenário proposto da análise de impacto orçamentário (Tabela 13). O número de
pacientes-anos que é possível tratar com esse orçamento foi calculado através do PF 18% da
tabela CMED de outubro 2020 (42) e da posologia da bula dos medicamentos (43), resultando em:
954 pacientes-anos tratados com natalizumabe, 1.202 com glatirâmer 40mg/ml, 1.030 com
glatirâmer 20mg/ml, 921 com betainterferona 1A intramuscular 30mcg, 552 com betainterferona
1A subcutâneo 22mcg, 485 com betainterferona 1A subcutâneo 44mcg).

•

O número de surtos evitados com cada intervenção foi calculado seguindo a seguinte fórmula:

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 = (# 𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑣𝑒çã𝑜) ∗ (𝐴𝑅𝑅 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜 − 𝐴𝑅𝑅 𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛çã𝑜)

•

O custo anual de tratamento foi calculado através da posologia indicada na bula dos
medicamentos (43) e do custo do medicamento pelo PF 18% da CMED de outubro 2020 (42).

•

O custo por surto evitado de cada intervenção foi calculado através da seguinte fórmula:
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑟𝑡𝑜 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 =

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛çã𝑜
𝐴𝑅𝑅 𝑑𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜 − 𝐴𝑅𝑅 𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛çã𝑜
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O resultado da análise é mostrado na Figura 13. Nota-se que a utilização de natalizumabe leva a um maior
controle dos surtos dos pacientes, independente do tratamento de plataforma utilizado para comparação.
Além disso, nota-se um benefício ainda maior comparando o uso de natalizumabe na população com
EMRR grave em rápida evolução frente ao uso na população geral com EMRR.
Com relação ao custo por surto evitado, natalizumabe também se destaca, apresentando-se como opção
de menor custo por surto evitado, sendo a opção mais eficaz de aplicação dos recursos das operadoras.

Figura 13. (A) Avaliação do ARR de acordo com o estudo pivotal de natalizumabe (20), meta-análises (27,29,30) e
estudo post-hoc do AFFIRM (19) (B) Número de surtos evitados com respectivos tratamentos com um orçamento fixo
R$70 milhões. (C) Custo por surto evitado comparando placebo aos respectivos tratamentos
Fonte: Desenvolvimento próprio.
Abreviações: ARR, taxa anualizada de surto (do inglês - annualized relapse ratio); A GLT, acetato de glatirâmer; BIFN betainterferona 1A; NTZ,
natalizumabe; NTZ AA, natalizumabe para pacientes com EMRR AA (conceito descrito na seção 2.1); PBO, placebo.
Referências: Polman et al., 2006 (20); Lucchetta et al., 2018 (30); Fogarty et al., 2016 (27); Tramacere et al., 2015 (29); Hutchinson et al., 2009
(19).
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4.5.2. Análise do custo por pacientes sem atividade da doença
Outra análise realizada foi de a custo por paciente sem atividade da doença, cuja metodologia é descrita
a seguir:
•

Para realização desta análise foi utilizado o estudo Prosperini et al., 2016 (24), avaliando os
desfechos ligados à atividade da doença dos braços natalizumabe e injetáveis (betainterferonas
1A, betainterferonas 1B e acetato de glatirâmer). Para avaliações econômicas desta seção não foi
considerado o custo da betainterferona 1B. E o custo dos injetáveis foi baseado no custo
ponderado anual das plataformas descrito na seção 4.1.

•

Para cada intervenção analisada foi definida uma quantidade de pacientes tratados com cada
intervenção um orçamento fixo de R$ 70 milhões, esse valor foi escolhido por conta dos custos
anuais do cenário proposto da análise de impacto orçamentário (Tabela 13). O número de
pacientes-anos tratados com cada intervenção com o orçamento definido resultou em: 954
pacientes-anos tratados com natalizumabe e 732 tratados com injetáveis.

•

O número de pacientes com e sem desfecho alcançado foi calculado através da seguinte fórmula:
𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛ç𝑎𝑑𝑜
= (𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) ∗ (% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛ç𝑎𝑚 𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜)
𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛ç𝑎𝑑𝑜
= (𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) ∗ (1 − % 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛ç𝑎𝑚 𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜)

•

O custo por paciente por paciente com desfecho alcançado foi calculado seguindo a seguinte
fórmula:
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑚 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛ç𝑎𝑑𝑜 =

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛çã𝑜
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
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O resultado da análise é mostrado na Figura 14. Nota-se que a utilização de natalizumabe leva a um maior
número de pacientes livres de atividade da doença. Além disso, nota-se um benefício ainda maior do
tratamento com natalizumabe na população com EMRR grave em rápida evolução comparado à
população geral com EMRR.
Com relação ao custo por paciente com desfecho alcançado, natalizumabe também se destaca,
apresentando-se com menor custo por paciente livre de atividade da doença, sendo assim a opção mais
eficaz de aplicação dos recursos das operadoras de saúde.

Figura 14. (A) Número pacientes livres da progressão sustentada da incapacidade com um orçamento fixo R$70
milhões (B) Custo por paciente com desfecho alcançado
Fonte: Desenvolvimento próprio.
Abreviações: A GLT, acetato de glatirâmer; AA, alta atividade (conceito descrito na seção 2.1); BINF 1A, betainterferona 1A;
EMRR, esclerose múltipla recorrente-remitente; NEDA-3, não evidência de atividade da doença4.
Observações: Injetáveis incluem betainterferona 1A e acetato de glatirâmer.

4

NEDA-3 (nenhuma evidência de atividade da doença, do inglês - no evidence of disease activity) é um desfecho composto que engloba ausência de recidivas clínicas,
de agravamento da deficiência e de atividade radiológica (24)

Biogen Brasil Produtos Farmacêuticos Ltda. Edifício E-Tower - Rua Funchal 418, 7º andar - CEP: 04551-060 - São Paulo-SP
Material não promocional destinado à Consulta Pública nº81 UAT 204 de 2020 para atualização do Rol da ANS.
Não deve ser distribuído sem autorização expressa da Biogen Brasil Produtos Farmacêuticos LTDA.

29

Biogen-81304. Novembro/2020

4.6. Conclusão das evidências econômicas
•

O custo anual de tratamento com natalizumabe é inferior ao custo das betainterferonas 1A, que
correspondem a aproximadamente 60% dos tratamentos de plataforma utilizados no SUS (42,43);

•

A análise de custo-efetividade aponta que natalizumabe foi dominante sobre os tratamentos de
plataforma, trazendo melhores resultados clínicos com menor custo.

•

A análise de impacto orçamentário avaliou que a disponibilização de natalizumabe para
população grave em rápida evolução resulta em um impacto orçamentário negativo, com 31% de
redução de custos. Isso principalmente pelo menor custo anual de tratamento frente às
betainterferona 1A e ao maior controle dos surtos e internações dos pacientes frente aos
tratamentos de plataforma.

•

A avaliação do custo por surto evitado e do custo por paciente sem atividade da doença corrobora
com os achados anteriores. Reforçando que a utilização de natalizumabe na população avaliada
resulta num menor custo por desfecho alcançado e a uma maior porcentagem de pacientes que
atingem melhores resultados clínicos.

•

A avaliação da taxa anualizada de hospitalização e do custo anualizado das hospitalizações de
pacientes com EMRR grave em rápida evolução em 1ª linha de tratamento através do DATASUS
também corrobora com os achados anteriores. Reforçando assim que a utilização de
natalizumabe na população avaliada resulta em menores gastos dos recursos das operadoras no
cuidado destes pacientes.

•

As betainterferona 1A são mais caras e menos eficazes do que natalizumabe, já o acetato de
glatirâmer, apesar de ter menor custo anual de tratamento, apresenta resultados clínicos
inferiores a natalizumabe (24,27–31,42,43). Assim, avaliando o cenário completo, incluindo custo
de medicamentos e controle de surtos, o uso de natalizumabe se destaca como melhor opção
terapêutica e melhor opção de alocação dos recursos pelas operadoras de saúde (24,27–
31,42,43).
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5. Conclusões
•

A Portaria SCTIE/MS nº 49, de 11 de novembro de 2020 (5), e a proposta do novo PCDT de EM do
Ministério da Saúde consolidam natalizumabe em 1ª linha para pacientes com EMRR em alta
atividade (definição abordada na seção 2.1) (6);

•

O relatório de recomendação preliminar elaborado pela ANS na Consulta Pública nº 81 UAT 204
traz a seguinte recomendação: “A recomendação seria favorável para a ampliação de cobertura
do Natalizumabe no rol desde que seguindo a mesma lógica do PCDT do Ministério da Saúde”
(1). Dessa maneira, considerando o novo formato do PCDT de EM, sugere-se a reversão da
recomendação preliminar negativa da ANS para que pacientes na saúde suplementar tenham as
mesmas condições de acesso a natalizumabe que os pacientes do SUS;

•

Hoje natalizumabe está incluído no rol após 2ª falha terapêutica (14), apesar da boa eficácia de
natalizumabe nesta população (20), os benefícios do medicamento na população com EMRR
grave em rápida evolução são ainda maiores (19). Em outras palavras, a parcela dos pacientes
que têm EMRR grave em rápida evolução, que mais se beneficiaria com o medicamento e que
deveria ser tratada precocemente com um medicamento de alta eficácia não estão cobertos
atualmente pelo Rol.

•

Os benefícios clínicos e o controle dos surtos de natalizumabe são superiores aos da
betainterferona 1A e acetato de glatirâmer na população com EMRR grave em rápida evolução e
também na população geral com a doença de acordo com estudos clínicos, observacionais e
análise de mundo real do DATASUS (17,24,26–31).

•

Essa superioridade clínica se traduz também em desfechos econômicos favoráveis. As análises de
custo efetividade e de impacto orçamentário apontam que natalizumabe é dominante (com
melhor resultado clínico e menor custo) e levaria a uma economia de recursos de 31% frente a
todos os tratamentos de plataforma avaliados, principalmente pelo menor custo anual de
tratamento frente às betainterferona 1A e ao maior controle dos surtos e internações dos
pacientes frente aos tratamentos de plataforma. Desta forma, natalizumabe se destaca como
melhor opção terapêutica e melhor opção de alocação dos recursos pelas operadoras de saúde.
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