
 
 

 
NOTA TÉCNICA DE MEDICAMENTO 

08/02/2022 
 

Rituximabe para tratamento de Síndrome de Stiff Person anti-GAD positivo (CID 10 G25) 
 

A nota técnica contém a análise farmacêutica (I) e a análise baseada em evidência científica (II). 
 
I. ANÁLISE FARMACÊUTICA 
 
1. O medicamento está registrado na ANVISA? ( ) Não ( X ) Sim 

Estão registrados os seguintes medicamentos: Riximyo, Truxima, Mabthera, Vivaxxia, 

Ruxience e Rituximabe biossimilar Bio-Manguinhos (ver item 9). 
 
2. Em caso de haver registro na ANVISA, quais são as indicações previstas na bula? 
 

• Linfoma não Hodgkin; 

• Artrite reumatoide; 

• Leucemia linfoide crônica 

• Granulomatose com poliangiite (Granulomatose de Wegener) e poliangiite 
microscópica (PAM); 

• Pênfigo vulgar. 
 

Data de publicação da bula profissional do Mabthera no sítio da ANVISA: 17/12/2020.  
 
3. Ainda em caso de haver registro na ANVISA, a prescrição está de acordo com as indicações 
da bula? ( X ) Não (  ) Sim 
Até o momento, não há indicação em bula deste medicamento para a Síndrome de Stiff Person anti-
GAD positivo. Dessa forma, a prescrição em questão caracteriza uso "off label 1". 

 
4. Existe medicamento genérico ou similar para o tratamento da enfermidade? Em caso 
positivo, qual(is)? (  ) Não ( X ) Sim, ____________________________________ 
  
5. O medicamento está incluído na Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), 
Relação Estadual de Medicamentos (RESME) ou na Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (RENAME)? Se sim, qual(is)? 
(  ) Não ( X ) Sim.  O Rituximabe faz parte do PCDT da Artrite Reumatóide e está na RENAME 
(2022) para esta indicação somente. 
 

 
1 Prescrição de medicamentos ou de produtos correlatos para indicações, usos e finalidades distintos daqueles 
constantes na bula aprovada pela autoridade sanitária competente.   
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6. Há Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) ou Diretrizes Diagnósticas e 
Terapêuticas (DDT), no âmbito do SUS, para a doença que acomete o paciente? Em caso 
positivo, especificar qual é. 
( X ) Não  (  ) Sim, ____________________________________ 
 
 
7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da doença que 
acomete o paciente? 
 

 O tratamento padrão é realizado com benzodiazepinicos como diazepam, baclofeno, drogas 
anti-epilépticas, imunoglobulina humana intravenosa, procedimento como plasmaférese e 
imunossupressores como micofenolato, ciclosposrina, rituximabe. Exceto pelo baclofeno e 
rituximabe, os outros medicamentos fazem parte da Rename. 

No âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de 

agravos são aqueles padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). 

As responsabilidades das instâncias gestoras do SUS (Federal, Estadual e Municipal), em relação 

aos medicamentos, estão definidas em 3 Componentes: Básico, Estratégico e Especializado 

(quadro 1). 

Quadro 1 Componentes da Assistência Farmacêutica e responsabilidades das instâncias gestoras 

 Componente  

Básico da AF (CBAF) 

PRC nº 2, de 28 de setembro de 

2017, Capítulos I, II e III, Título III e  

PRC nº 6, de 28 de setembro de 

2017, Capítulo I, Título V 

Componente 

Estratégico da AF 

(CESAF) 

Componente 

Especializado da AF (CEAF) 

PRC nº 2, de 28 de setembro de 

2017, Capítulos I, II, III e IV, Título 

IV e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PRC nº 6, de 28 de setembro de 

2017, capítulo II, Título V 

Finalidade 

Medicamentos e insumos no âmbito 

da Atenção Primária em Saúde 

 

Ex.: Hipertensão, Diabetes 

Medicamentos para 

tratamento de 

doenças de perfil 

endêmico 

Ex.: Tuberculose, 

Hanseníase, AIDS 

Medicamentos para tratamento de 

doenças e agravos menos 

prevalentes e com alto impacto 

financeiro 

 

Ex.: Artrite Reumatoide, Alzheimer, 

Esclerose Múltipla, Hepatites B e C 

Financiamento 

Federal - R$5,58/hab/ano* 

Estadual – R$2,36/hab/ano* 

Municipal – R$2,36/hab/ano* 

Federal 

Federal: Grupos 1A e 1B 

Estadual: Grupo 2 

Municipal: Grupo 3 

Gerenciamento 

 

Federal: aquisição e distribuição aos 

Estados de medicamentos 

contraceptivos e insumos do 

Programa Saúde da Mulher e de 

Insulinas Humanas NPH e Regular  

Estadual: recebimento, 

armazenamento e distribuição aos 

municípios dos produtos adquiridos 

pelo Ministério da Saúde 

Municipal: aquisição dos 

medicamentos do elenco do CBAF; 

recebimento, armazenamento, 

distribuição e dispensação de todos 

Federal: aquisição e 

distribuição aos 

Estados  

Estadual: 

recebimento, 

armazenamento e 

distribuição aos 

municípios 

Municipal: 

recebimento, 

armazenamento e 

dispensação aos 

usuários 

Federal: aquisição e distribuição 

aos Estados dos medicamentos do 

Grupo 1A e financiamento do 

Grupo 1B  

Estadual: aquisição dos 

medicamentos dos Grupos 1B e 2; 

armazenamento, distribuição e 

dispensação aos usuários dos 

medicamentos dos grupos 1A, 1B e 

2 

Municipal: aquisição, recebimento, 

armazenamento e dispensação aos 

usuários dos medicamentos do 



os medicamentos aos usuários - 

quer sejam aqueles adquiridos pelo 

município quer sejam os adquiridos 

pelo Ministério da Saúde 

Grupo 3 (previstos no CBAF). Os 

medicamentos dos demais grupos 

(1 e 2) podem ser dispensados 

pelos municípios, conforme 

pactuação regional. 

Locais de 

acesso 

Municipal: Unidades Básicas de 

Saúde 

Municipal: 

Unidades Básicas de 

Saúde 

Estadual: Farmácias das Regionais 

de Saúde para medicamentos dos 

grupos 1A, 1B e 2 

Municipal: Unidades Básicas de 

Saúde para medicamentos do 

Grupo 3 

 
Sobre a política de incorporação de medicamentos no SUS 
Com relação aos medicamentos não contemplados pelos Componentes da Assistência 

Farmacêutica salientamos que a legislação regente da matéria, a Lei n° 12.401/2011, no seu artigo 

19Q, estabelece que “a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, 

produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clinico ou de 

diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional 

de Incorporação de Tecnologias no SUS”.  

O Decreto n°7.508/2011, no artigo 26, dispõe que “o Ministério da Saúde é o órgão 

competente para dispor sobre a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em 

âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT”. 

Portanto, é competência do Ministério da Saúde atualizar a RENAME e os PCDT, inserir ou 

padronizar medicamentos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, os quais, 

obrigatoriamente devem ser fornecidos de acordo com os critérios estabelecidos pelo mesmo.   

 
8. O medicamento postulado foi submetido à análise da CONITEC? Em caso positivo, qual 
foi o parecer daquele órgão? 
( X ) Não ( ) Sim, ____________________________________ 
Até o momento não há solicitação de avaliação por parte do fabricante ou outras instituições para a 
Síndrome de Stiff Person. Foi avaliado para o tratamento de linfoma não Hodgkin de células B, folicular, 
CD20 positivo não tratado previamente, em combinação com quimioterapia, mas não foi incorporado 
ao SUS. 

 
9. Qual o preço máximo do medicamento estabelecido pela Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos (CMED)? 

Apresentação PF         
(ICMS 18%) 

PMVG (*)  
(ICMS 18%) 

PMC 

MABTHERA (ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS) 10 
mg/mL SOL DIL INFUS IV com 1 frasco de 50 mL (**) 

R$ 
9183,84 

R$ 
7206,56 

NC 

BIO-MANGUINHOS RITUXIMABE (FUNDAÇÃO OSWALDO 
CRUZ) 10 mg/mL SOL DIL INFUS com 1 frasco de 50 mL (**) 

R$ 
9436,87 

R$ 
7405,11 

NC 

RIXIMYO (SANDOZ DO BRASIL) 10 mg/mL SOL DIL INFUS IV 
com 1 frasco de 50 mL (**) 

R$ 
9183,84 

R$ 
7206,56 

NC 

TRUXIMA (CELLTRION HEALTHCARE DISTRIBUICAO  DE 
FARMACEUTICOS DOS BRASIL) 10 mg/mL SOL DIL INFUS IV 
com 1 frasco de 50 mL (**) 

R$ 
4484,66 

R$ 
3519,11 

NC 

RUXIENCE (WYETH) 10 mg/mL SOL DIL INFUS IV com 1 
frasco de 50 mL (**) 

R$ 
5723,76 

R$ 
4491,44 

NC 

VIVAXXIA (LIBBS) 10 mg/mL SOL DIL INFUS IV com 1 frasco 
de 50 mL (**) 

R$ 
9183,40 

R$ 
7206,21 

NC 

Listas atualizadas em 10/01/2022. 



Nota: PF = preço de fábrica com alíquota de ICMS para o Paraná. PMVG = Preço Máximo de Venda ao 

Governo com alíquota de ICMS para o Paraná. PMC = Preço Máximo ao Consumidor. NC = não consta na 

lista CMED. 
(*) Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG é o resultado da aplicação do Coeficiente de 

Adequação de Preços (CAP) sobre o Preço Fábrica – PF [PF* (1-CAP)]. O CAP, regulamentado pela Resolução 

nº.3, de 2 de março de 2011, é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado sempre que forem realizadas 

vendas de medicamentos constantes do rol anexo ao Comunicado 6/2013 ou para atender ordem judicial. 

Conforme o Comunicado nº 15/2018 o CAP é de 20,16%. 

(**) Medicamentos em embalagens hospitalares e de uso restrito a hospitais e clínicas não podem 

ser comercializados pelo Preço Máximo ao Consumidor. Resolução no. 03 de 4/5/2009. 

 

10. Outras informações relevantes, a critério do órgão consultado. 
 
O rituximabe é um anticorpo monoclonal que se liga especificamente ao antígeno 

transmembrana CD20, que se expressa desde os linfócitos pré-B até os linfócitos B maduros 
e inicia reações imunológicas que mediarão a lise da célula B. Após a ligação com o 
anticorpo, o antígeno CD20 não é introduzido na célula nem liberado da membrana celular 
para o ambiente. Anticorpos são proteínas usadas pelo sistema imunológico para 
identificar e neutralizar bactérias, vírus ou células tumorais. São produzidos e secretados 
por linfócitos B (células do sistema imune) em resposta à estimulação por antígenos. 
Anticorpos monoclonais (mAbs, na sigla em inglês) são anticorpos produzidos em 
laboratório por um único clone de um linfócito B sendo, portanto, idênticos e quando 
usados continuamente durante uma terapia, estimulam uma reação imunológica. Na 
neurologia os anticorpos monoclonais mais utilizados para impedir a agressão a células 
neurológicas são o natalizumabe, rituximabe e alentuzumabe. 

A Síndrome de Stiff Person (SPS), também conhecida como Síndrome da Pessoa 
Rígida (SPR) é caracterizada por rigidez muscular e espasmos progressivos com uma intensa 
rigidez axial e proximal de membros, com espasmos inesperados, devido a uma atividade 
contínua das unidades motoras. Em alguns casos, podem ocorrer perda da voz e espasmos 
no pescoço com uma sensação subjetiva de falta de ar. A etiologia não está determinada, 
mas a hipótese de doença autoimune com foco neurológico, por conta da presença de 
autoanticorpos contra GAD65 – condição geralmente associada a outras doenças 
autoimunes. O GAD é uma enzima que controla o ácido gama-aminobutírico (GABA). Com 
a impossibilidade desse controle, ocorre a hiperexcitação do ácido provocando o estado de 
rigidez muscular. 

O diagnóstico é realizado por exame clínico adequado com exames 
complementares como a ressonância magnética do neuroeixo; a eletroneuromiografia dos 
quatro membros e paravertebral; e a dosagem de anticorpos suspeitos, como o anti-GAD 
no sangue ou no líquor. 

O tratamento visa a controlar os sintomas e a melhorar a mobilidade e a função e 
depende dos sintomas e da gravidade de cada pessoa. Podem incluir os benzodiazepínicos 
(podem aliviar espasmos musculares e ansiedade); baclofeno (relaxante muscular que 
pode ser usado em pessoas nas quais os benzodiazepínicos não são eficazes ou bem 
tolerados); imunoterapias com imunoglobulina intravenosa (IVIG) ou plasmaférese. 
Estudos que apoiam a eficácia e segurança dessas terapias para SPS são limitados.; outros 
imunomoduladores como anticorpos monoclonais (FREITAS, PINTO, 2020; CRUNIVEL et al, 
2020; ORTÍZ et al, 2020). 

Atualmente também não há diretriz brasileira fora do SUS para o tratamento da 
doença. Não foram encontradas recomendações de tratamento para a SPS nos sítios do 
NICE (National Institute for Health and Care Excellence), que avalia tecnologias em saúde 



para o sistema de saúde pública (NHS) do Reino Unido. Tampouco no sítio eletrônico do 
CADTH, agência de avaliação de tecnologias em saúde do sistema de saúde do Canadá. 
 
 
II. ANÁLISE DE ESPECIALISTA EM SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS   
Médicos e Farmacêuticos com formação em SBE 
 
Quais as evidências sobre o impacto da tecnologia (descrever quais os estudos – Medicina 
Baseada em Evidências – e referência bibliográfica), seus níveis de evidência e grau de 
recomendação de acordo com os estudos utilizados? 
  

Com o objetivo de averiguar a melhor evidência científica para o caso em questão 
foi realizada uma busca de estudos científicos sobre a eficácia do rituximabe no tratamento 
da Síndrome de Stiff – Person, conduzida por meio do PubMed em 07/02/2022. Os 
seguintes estudos foram considerados mais relevantes: 

a) Dalakas et al, 2017: estudo randomizado de rituximabe controlado por placebo 
(solução salina) que avaliou, principalmente, a mudança nos escores de rigidez 
aos 6 meses em 24 pacientes anti GAD positivos. Os pacientes foram autorizados 
a continuar recebendo medicamentos como diazepam ou baclofen, mas na dose 
mais baixa possível durante todo o estudo. Nenhuma mudança significativa foi 
observada em 6 meses após o tratamento no índice de rigidez, ou escores de 
sensibilidade, em 3 ou 6 meses. Os escores de qualidade de vida melhoraram 
significativamente (p<0,01) em 3 meses em ambos os grupos, mas não em 6 
meses, denotando um efeito placebo precoce. Aos 6 meses, a melhora persistiu 
em um paciente no grupo placebo versus três de 4 no grupo rituximabe. Os 
autores sugerem que a falta de eficácia do rituximabe pode ser devido a um 
efeito placebo considerável; insensibilidade das escalas para quantificar a 
rigidez especialmente nos pacientes menos gravemente afetados; ou eficácia 
do medicamento apenas em um pequeno subconjunto de pacientes. 
 

b) Ortíz et al, 2020: uma revisão narrativa que encontrou um ensaio clínico 
(Dalakas et al, 2017), dois relatos de caso e uma carta ao editor. Os autores 
concluem que faltam evidências para estabelecer se o rituximabe melhora os 
sintomas e os resultados dos pacientes com SPS. Embora os relatos de casos e 
cartas aos editores tenham mostrado benefício nos pacientes descritos, o 
estudo randomizado controlado por placebo não demonstrou diferença. Mais 
investigações são cruciais para determinar se agentes como o rituximabe são 
úteis ou não. 

 

 
c) Rineer & Fretwell, 2017: Revisão de nove relatos de casos de pacientes com 

quadro clínico compatível com diagnóstico de SPS e sorologia positiva (anti-GAD 
ou antianfifisina) ou uma eletromiografia (EMG) consistente com SPS. Os 
autores concluem que neste momento, há evidências limitadas para provar a 
eficácia do uso de rituximabe no SPS, já que vários desses relatos de casos não 
conseguiram definir ou quantificar a remissão completa (nenhuma dor, função 
muscular recuperada, ausência de espasmos musculares ou outros). Sugerem 
que os vários mecanismos patogênicos envolvidos na SPS podem ser o enigma 



por trás das diferentes respostas ao tratamento não apenas com rituximabe, 
mas também com imunoglobulina e outras modalidades de tratamento. 

 
A Medicina Baseada em Evidências (MBE) ou Saúde Baseada em Evidências (SBE) é 

considerada o elo entre a boa pesquisa científica e a prática clínica, porque considera 

provas científicas atuais, de boa validade interna e externa e, ferramentas da estatística, 

epidemiologia clínica, informática e metodologia científica para serem utilizadas na prática 

clínica. O profissional que atua em sua prática clínica baseando-se nas melhores evidências 

disponíveis está claramente minimizando as possibilidades de ocorrência de resultados 

indesejáveis, associado a um menor desperdício de recursos, contribuindo para a melhoria 

da qualidade da assistência oferecida e disponibilizando tratamento mais correto e ético.  

Para cada situação clínica existe uma classificação hierárquica das provas cientificas, 

que parte dos estudos publicados com maior nível de evidência, as revisões sistemáticas 

com meta-análise de ensaios clínicos controlados (nível 1A). A evidência decresce passando 

por resultados de ensaios clínicos randomizados individuais (nível 1B), estudos de coorte, 

estudos de caso-controle, relato de casos, até o menor nível de evidência, a opinião de 

especialistas (nível 5). Para melhor compreensão vide o anexo I que traz os detalhes da 

classificação dos níveis de evidência científica, segundo o Centro Oxford de MBE, para 

Tratamento/Prevenção/Etiologia. 
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ANEXO I 

 
Quadro 1 –Nível de Evidência Científica por “Oxford Centre for Evidence-based Medicine” para 

estudos sobre tratamento/prevenção/etiologia. 

Fonte: CONITEC. Disponível em: http://conitec.gov.br/images/Artigos_Publicacoes/Oxford-

Centre-for-Evidence-Based-Medicine.pdf. 

 

 


