1. PACIENTE:
Nome: R. X. P. G.
Idade: 50 anos
Ocupação: Aposentado
Sexo: Feminino
Cidade/UF: Brasília-DF
2. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA:
Tipo da Tecnologia: Medicamento
Princípio Ativo: CLORIDRATO DE SERTRALINA
Registro na ANVISA? Sim
O produto/procedimento/medicamento está disponível no SUS? Não
OUTRAS TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS:
Descrever
as opções disponíveis
no SUS: clomipramina,
carbamazepina, risperidona, quetiapina, nortriptilina e amitriptilina

fluoxetina,

3. CUSTO DA TECNOLOGIA:
Denominação
Nome Comercial: Assert; Zoloft
Apresentação Comprimidos
Dose: 100 mg
3.1 TABEL DE TRATAMENTOS MENSAIS
Dose Recomendada: 100 a 200 mg/dia
Valor Caixa 100 mg com 30 cps= R$ 111,92.
TRATAMENTO=R$ 2686,08 (por Ano)
Fonte do custo da tecnologia: CMED
4. Evidência sobre a eficácia e segurança da tecnologia:
A depressão é uma condição relativamente comum, de curso crônico e
recorrente. Está frequentemente associada com incapacitação funcional e
comprometimento da saúde física. Os pacientes deprimidos apresentam limitação da
sua atividade e bem estar, além de uma maior utilização de serviços de saúde.
Muitas vezes, os pacientes deprimidos também não recebem tratamentos
suficientemente adequados e específicos. A morbimortalidade associada à depressão
pode ser, em boa parte, prevenida (em torno de 70%) com o tratamento correto.
Aproximadamente 80% dos indivíduos que receberam tratamento para um
episódio depressivo terão um segundo episódio ao longo de suas vidas, sendo quatro
a média de episódios ao longo da vida. A duração média de um episódio é entre 16 e
20 semanas e 12% dos pacientes têm um curso crônico sem remissão de sintomas.
4.1 - ESCOLHA DO MEDICAMENTO ANTIDEPRESSIVO:
A escolha do tratamento é individualizada, buscando inicialmente
específicidades do paciente, como alterações no sono ou alterações de apetite. Na
ausência de fatores especiais, dar-se-á preferência aos antidepressivos bem tolerados
e seguros. Devem ser levados em consideração, na escolha das medicações, os
seguintes fatores: a resposta prévia a uma droga particular; a tolerabilidade e efeitos
adversos em relação a uma droga prévia; o perfil de efeitos colaterias; o uso de
medicamentos concomitantes que possa interagir com o medicamento antidepressivo;
a preferência do paciente; e o custo.
4.2 - SOBRE A MEDICAÇÃO SERTRALINA:

A Sertralina é um antidepressivo pertencente à classe dos inibidores da
recaptação de serotonina, com pouca ou nenhuma afinidade aos receptores alfaadrenérgicos, colinérgicos ou hitaminérgicos.
Suas indicações principais são:
•

Depressão maior, na dose de 50 a 200mg/dia;

•

Transtorno Obsessivo-Compulsivo, na dose de 50 a 200mg/dia;

•

Transtorno do Pânico e Transtorno de Estresse Pós-traumático;

4.3 - BULA DA MEDICAÇÃO - ANVISA:
O Cloridrato de Sertralina comprimidos revestidos é indicado no
tratamento de sintomas de depressão, incluindo depressão acompanhada
por sintomas de ansiedade, em pacientes com ou sem história de mania.
Após uma resposta satisfatória, a continuidade do tratamento com o
cloridrato de sertralina é eficaz tanto na prevenção de recaída dos
sintomas do episódio inicial de depressão, assim como na recorrência de
outros episódios depressivos.
AÇÃO: A sertralina é um inibidor potente e seletivo da recaptação da
serotonina (5-HT) neuronal in vitro, que resulta na potencialização dos
efeitos da 5-HT em animais. Possui efeito muito fraco sobre a recaptação
neuronal da dopamina e norepinefrina. Em doses terapêuticas, a sertralina
bloqueia a recaptação de serotonina em humanos.
DOSES: O cloridrato de sertralina deve ser administrado em dose única
diária, pela manhã ou à noite. O cloridrato de sertralina comprimidos
revestidos, via oral, pode ser administrado com ou sem alimentos. A dose
máxima recomendada de cloridrato de sertralina é de 200 mg/dia.

CONCLUSÃO:
CONSIDERANDO QUE a Depressão é uma doença com elevados índices de
cronicidade e recorrência.
CONSIDERANDO QUE a não há Protocolo específico pelo Ministério da Saúde sobre
o tratamento da Depressão.
CONSIDERANDO QUE não há recomendação específca da CONITEC em relação à
droga solicitada Setralina.
CONSIDERANDO QUE, de acordo com informações no processo, o paciente já
utilizou as opções disponíveis no SUS (clomipramina, fluoxetina, carbamazepina,
risperidona, quetiapina, nortriptilina e amitriptilina) sem resposta satisfatória.
CONSIDERANDO QUE a Setralina é uma opção terapêutica viável e indicada para os
casos refratários e de difícil controle.
Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICÁVEL em relação ao
caso concreto avaliado conforme informações constantes nos autos encaminhados a
este Núcleo técnico.
Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e
Emergência do CFM?Não se aplica

Referências bibliográficas:
• Consulta registro CLORIDRATO DE SERTRALINA www.anvisa.gov.br
• Revisão das diretrizes da Associação Médica Brasileira para o tratamento da
depressão (Versão integral). Retirado de: www.scielo.br. Consulta em
14/03/2019.
• Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the

acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic
review and network meta-analysis - Lancet 2018; 391:1357-66.
Instituição Responsável pelo Parecer: TJDFT

