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RESUMO EXECUTIVO 

Intensidade da recomendação: Fraca a favor da tecnologia 

Tecnologia: Inibidor da esterase-C1 humana 

Indicação: Tratamento de angioedema hereditário (tratamento de crises agudas e 

profilaxias a curto e longo prazo) 

Caracterização da tecnologia: O concentrado do inibidor de esterase-C1 é um 

medicamento biológico derivado de plasma humano. Ele atua na reposição da 

atividade deficiente do inibidor da esterase-C1 (terapia de reposição). 

Pergunta: O inibidor da esterase-C1 humana é eficaz, efetivo e seguro para o 

tratamento de Angioedema Hereditário (AEH)? 

Busca e análise de evidências científicas: Foram pesquisadas as bases Medline (via 

Pubmed), Embase, The Cochrane Library e LILACS. Buscaram-se revisões sistemáticas 

de ensaios clínicos randomizados, ensaios clínicos randomizados (ECR) e estudos 

observacionais sobre a eficácia, efetividade e segurança do inibidor da esterase-C1 

humana para angioedema hereditário. A qualidade da evidência foi avaliada pelo 

sistema GRADE e pela escala Newcaste-Ottawa. Avaliações de Tecnologias de Saúde 

(ATS) foram pesquisadas em sites de agências internacionais e na Rede Brasileira de 

Avaliação de Tecnologia em saúde. 

Resumo dos resultados dos estudos selecionados: Foram selecionados oito estudos, 

quatro ECR, três coortes e um estudo transversal. Para o tratamento de crises agudas 

de angioedema, foram incluídos três ensaios clínicos randomizados e controlados por 

placebo. Os três estudos comprovaram a eficácia da tecnologia em reduzir o tempo até 

o alívio dos sintomas e a segurança. Dois ECR e três estudos observacionais avaliaram 

o uso do inibidor da esterase-C1 humana como profilaxia a longo prazo. Na maioria 

dos estudos, a tecnologia mostrou-se segura e mais eficaz/efetiva ao reduzir a 

frequência e intensidade de episódios agudos de angioedema, comparado com 

placebo ou danazol. Apenas um estudo avaliou a efetividade do inibidor da esterase-

C1 humana para profilaxia a curto prazo. A tecnologia foi mais efetiva que o danazol na 

redução da frequência de episódios agudos após procedimentos médicos. O nível de 

recomendação foi considerado a favor da tecnologia para todos os estudos. 



 

 

Entretanto, a qualidade da evidência dos estudos incluídos variou de fraca a 

moderada. Uma ATS relatou que mais ensaios clínicos de alta qualidade e dados de 

custo-efetividade são necessários para a recomendação do inibidor da esterase-C1 na 

profilaxia a longo prazo de crises de AEH. Um estudo de custo-efetividade relatou que 

o inibidor da esterase-C1 humana é menos custo-efetivo do que o icatibanto, que por 

sua vez, não foi incorporado ao SUS devido ao alto custo-efetividade incremental. 

Recomendações: O danazol, medicamento disponibilizado pelo SUS para profilaxia a 

longo prazo de AEH, apresenta muitos eventos adversos e é contraindicado para uso 

em crianças, adolescentes e gestantes. Além disso, o danazol não é eficaz no 

tratamento de crises agudas de angioedema, sendo que, no Brasil, este tratamento é 

predominantemente hospitalar. O inibidor da esterase-C1 humana é eficaz no 

tratamento de crises agudas e apresenta a vantagem de ser auto administrável, 

reduzindo o número de internações relacionadas às crises de angioedema. Entretanto, 

as evidências avaliadas não sustentam a recomendação de uso do inibidor da esterase-

C1 humana como substituto do danazol. Para que tal decisão seja tomada, são 

necessários estudos de maior qualidade e estudos de custo-efetividade. Dessa forma, 

pode-se recomendar fracamente o uso do inibidor da esterase-C1 humana em casos 

especiais, levando-se o alto custo do medicamento em consideração. Esses casos 

incluem gestantes, crianças, adolescentes e pacientes que são intolerantes ao danazol 

ou pacientes com falha terapêutica após o uso de danazol. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Strength of Recommendations: Weak in favor of the use of the technology 

Technology: C1 esterase inhibitor 

Indication: Prophylaxis and treatment of Hereditary Angioedema Attacks 

Characterization of the technology: The C1-esterase inhibitor concentrate is derived 

from human plasma. It acts on the replacement of C1 esterase inhibitor deficient 

activity (replacement therapy). 

Question: Is the C1 esterase inhibitor effective and safe for the treatment of 

Hereditary Angioedema (HAE)? 

Search and analysis of scientific evidence: We searched the databases Medline (via 

Pubmed), Embase, The Cochrane Library and LILACS for systematic reviews of 

randomized clinical trials, randomized controlled trials (RCTs), and observational 

studies on the efficacy, effectiveness and safety of the human C1 esterase inhibitor for 

HAE. The quality of the evidence was evaluated by the GRADE system and the 

Newcaste-Ottawa scale. Health Technology Assessments (HTA) were searched on 

websites of international agencies and the Brazilian Health Technology Assessment 

Network. 

Summary of results of selected studies: We selected eight studies: four RCTs, three 

cohorts and one cross-sectional study. For the treatment of acute attacks of 

angioedema, three randomized, placebo-controlled trials were included. All three 

studies have proven the technology's safety and efficacy in reducing time to symptom 

relief. Two RCTs and three observational studies evaluated the use of the C1 esterase 

inhibitor in long-term prophylaxis. In most studies, the technology has proven to be 

safe and more effective in reducing the frequency and intensity of acute episodes of 

angioedema, compared to placebo or danazol. Only one study evaluated the 

effectiveness of the C1 esterase inhibitor for short-term prophylaxis. The technology 

was more effective than danazol in reducing the frequency of acute episodes after 

medical procedures. The level of recommendation was considered in favor of the 

technology for all studies. However, the quality of evidence from included studies 

ranged from poor to moderate. A HTA reported that more high-quality clinical trials 



 

 

and cost-effectiveness data are needed for the use of C1 esterase inhibitor in long-

term prophylaxis of HAE. A cost-effectiveness study reported that the human C1 

esterase inhibitor is less cost-effective than icatibant, which in turn was not 

incorporated into the SUS because its high incremental cost-effectiveness. 

Recommendations: Danazol, provided by SUS for long-term prophylaxis of HAE, has 

many adverse events and is contraindicated for use in children, adolescents and 

pregnant women. In addition, danazol is not effective in the treatment of acute attacks 

of angioedema, and in Brazil, this treatment occurs predominantly in a hospital setting. 

C1 esterase inhibitor is effective in the treatment of acute attacks and has the 

advantage of being self-administrable, reducing the number of hospitalizations related 

to angioedema attacks. However, the evidence evaluated does not support the 

recommendation of using C1-esterase inhibitor as a substitute for danazol. Higher 

quality studies and cost-effectiveness studies are needed to support this decision. 

Therefore, the use of the human C1 esterase inhibitor may be weakly recommended in 

special cases, taking the high cost of the drug into account. These cases include 

pregnant women, children, adolescents and patients who are intolerant to danazol or 

patients with therapeutic failure following the use of danazol. 

 

  



 

 

RESUMEN 

Intensidad de las recomendaciones: Débil a favor de la tecnología 

Tecnología: Inhibidor de la esterasa C1 humana 

Indicación: Tratamiento de angioedema hereditario (tratamiento de crisis agudas y 

profilaxis a corto y largo plazo). 

Caracterización de la tecnología: El concentrado del inhibidor de esterasa C1 es un 

medicamento biológico derivado del plasma humano. Actúa en la reposición de la 

actividad deficiente del inhibidor de esterasa C1 (terapia de reposición). 

Pregunta: ¿El inhibidor de la esterasa-C1 humana es eficaz, efectivo y seguro para el 

tratamiento de Angioedema Hereditario (AEH)? 

Búsqueda y análisis de la evidencia científica: Se hicieron búsquedas en las bases de 

datos Medline (via Pubmed), EMBASE, The Cochrane Library y en LILACS para 

encontrar revisiones sistemáticas (RS) de ensayos clínicos, ensayos clínicos 

aleatorizados (ECA) y estudios observacionales sobre la eficacia, efectividad y 

seguridad del inhibidor de la esterasa-C1 humana para el AEH. La calidad de la 

evidencia fue evaluada por el sistema GRADE y la escala Newcaste-Ottawa. Se 

realizaron búsquedas por Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias (ETS) en los sitios de 

las agencias internacionales y de la Red Brasileña de Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias. 

Resumen de los resultados de los estudios seleccionados: Se seleccionaron ocho 

estudios: cuatro ECA, tres cohortes y un estudio transversal. Para el tratamiento de 

crisis agudas de angioedema, se incluyeron tres ensayos clínicos aleatorizados y 

controlados con placebo. Los tres estudios comprobaron la eficacia de la tecnología en 

reducir el tiempo hasta el alivio de los síntomas y la seguridad. Dos ECA y tres estudios 

observacionales evaluaron el uso del inhibidor de la esterasa-C1 humana como 

profilaxis a largo plazo. En la mayoría de los estudios, la tecnología se mostró segura y 

más eficaz/efectiva en reducir la frecuencia e intensidad de episodios agudos de 

angioedema, comparado a placebo o danazol. Sólo un estudio evaluó la efectividad del 

inhibidor de la esterasa-C1 humana para la profilaxis a corto plazo. La tecnología fue 

más efectiva que el danazol en la reducción de la frecuencia de episodios agudos 



 

 

después de procedimientos médicos. El nivel de recomendación se consideró a favor 

de la tecnología para todos los estudios. Sin embargo, la calidad de la evidencia de los 

estudios incluidos varió de débil a moderada. Una ETS relató que más ensayos clínicos 

de alta calidad y datos de costo-efectividad son necesarios para la recomendación del 

inhibidor de la esterasa-C1 en la profilaxis a largo plazo. Un estudio de costo-

efectividad relató que el inhibidor de la esterasa-C1 humana es menos costo-efectivo 

que el icatibanto que, a su vez, no fue incorporado al SUS debido a su alto costo-

efectividad incremental 

Recomendaciones:  El danazol, medicamento suministrado por el SUS para profilaxis a 

largo plazo de AEH, presenta muchos eventos adversos y está contraindicado para uso 

en niños, adolescentes y gestantes. Además, el danazol no es eficaz en el tratamiento 

de crisis agudas de angioedema, siendo que, en Brasil, este tratamiento es 

predominantemente hospitalario. El inhibidor de la esterasa-C1 humana es eficaz en el 

tratamiento de crisis agudas y presenta la ventaja de ser auto manejable, reduciendo 

el número de internaciones relacionadas con las crisis de angioedema. Sin embargo, 

las evidencias evaluadas no sostienen la recomendación de uso del inhibidor de la 

esterasa-C1 humana como sustituto del danazol. Para que tal decisión sea tomada, son 

necesarios estudios de mayor calidad y estudios de costo-efectividad. De esta forma, 

se puede recomendar débilmente el uso del inhibidor de la esterasa-C1 humana en 

casos especiales, llevándose el alto costo del medicamento en consideración. Estos 

casos incluyen gestantes, niños, adolescentes y pacientes que son intolerantes al 

danazol o pacientes con falla terapéutica después del uso de danazol. 
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1. CONTEXTO 

Em 2017, o Conselho Nacional de Justiça solicitou ao Centro Colaborador do SUS para 

Avaliação de Tecnologias e Excelência em Saúde (CCATES) a elaboração de parecer técnico-

científico sobre a cisteamina (mercaptamina) para o tratamento da cistinose nefropática em 

resposta às demandas judiciais recebidas para o fornecimento deste medicamento em todo o 

Brasil. 

O CCATES é um é um núcleo de cooperação técnico-científica da Universidade Federal de 

Minas Gerais que integra a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias de Saúde (REBRATS), e 

tem, dentre outras atribuições, a função de elaborar pareceres independentes a fim de 

subsidiar a defesa técnica junto ao Poder Judiciário. 

Este parecer possui caráter informativo, portanto as recomendações e conclusões 

apresentadas não refletem, necessariamente, a opinião dos gestores do Sistema Único de 

Saúde. No processo de elaboração, buscou-se atender às Diretrizes Metodológicas propostas 

pelo Ministério da Saúde para a elaboração de pareceres técnico-científicos (PTC). Objetiva-se 

com a elaboração deste PTC embasar a tomada de decisão de juízes, defensores públicos e 

promotores, bem como dos gestores em saúde, visando ao bem comum, à efetividade e à 

eficiência do Sistema Único de Saúde. 

Portanto, as recomendações e conclusões apresentadas não refletem, necessariamente, a 

opinião dos gestores do Sistema Único de Saúde. No processo de elaboração, buscou-se 

atender às Diretrizes Metodológicas propostas pelo Ministério da Saúde para a elaboração de 

pareceres técnico-científicos. 
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2. PERGUNTA 

O objetivo deste Parecer Técnico Científico (PTC) é analisar as evidências científicas 

disponíveis sobre a eficácia, efetividade e segurança do inibidor da esterase-C1 

humana para angioedema hereditário. Para sua elaboração, estabeleceu-se a seguinte 

pergunta, cuja estrutura encontra-se no Quadro 1. 

Quadro 1. Pergunta estruturada para elaboração do Parecer Técnico Científico. 

População  Angioedema hereditário 

Intervenção Inibidor da esterase-C1 humana  

Comparação Danazol 
Placebo 

Parâmetros Eficácia 
Efetividade  
Segurança 

Desfechos  

Tempo até alívio dos sintomas  
Tempo até total resolução da crise  
Número de crises no período avaliado 
Gravidade das crises  
Eventos Adversos  

Tipos de estudo 
Revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados (ECR) 
e estudos observacionais (coorte e transversal) 

 

Pergunta: O inibidor da esterase - C1 humana é eficaz, efetivo e seguro para o 
tratamento de Angioedema Hereditário? 
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3. INTRODUÇÃO 

3.1. Descrição da condição clínica  

O angioedema hereditário (AEH) é uma doença genética rara, com herança 

autossômica dominante, caracterizada por episódios repetidos de edema não 

pruriginoso que podem afetar qualquer superfície cutânea ou mucosa. O inchaço da 

face, laringe, língua, trato gastrointestinal e órgãos genitais pode estar associado a 

morbidade e mortalidade significativas, como vômitos, fortes dores abdominais e 

morte por asfixia (BORK, 2010; VALLE et al., 2010). Os episódios de edema podem 

durar de dois a cinco dias, sendo que as crises são mais intensas por aproximadamente 

um dia e meio (VALLE et al., 2010). O AEH é classificado sob a Classificação 

Internacional de Doenças (CID-10) como D84.1. 

O AEH ocorre em três formas: tipo I, tipo II e tipo III. O tipo I e tipo II são as formas 

mais comuns e resultam de uma mutação no gene que codifica a proteína inibidora C1. 

Em circunstâncias normais, um nível funcional de inibidor de C1 no plasma evita a 

hiperativação do sistema complemento e, consequentemente, a produção excessiva 

da bradicinina, um polipeptídio plasmático com função vasodilatadora. A baixa 

atividade do inibidor de C1 permite a liberação excessiva de bradicinina, o que resulta 

em aumento da permeabilidade endotelial e edema (NZEAKO, 2010; VALLE et al., 

2010). No tipo I, que representa mais de 80% dos casos (STEINER et al., 2016), as 

mutações resultam na deficiência de inibidor de C1, levando a baixos níveis 

plasmáticos do inibidor funcional e antigênico. No tipo II, que acomete 

aproximadamente 15% dos pacientes com AEH, a proteína é disfuncional, resultando 

em níveis normais de inibidor de C1 antigênico, mas níveis baixos de inibidor de C1 

funcional. No tipo III, mais raro e descoberto recentemente, a mutação ocorre 

provavelmente no gene F12, sendo que os pacientes apresentam níveis plasmáticos e 

atividades normais de inibidor de C1 (MAURER et al., 2018; LUMRY, 2013; BORK, 

2010). 
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3.2. Aspectos epidemiológicos 

Estima-se que a prevalência de AEH seja aproximadamente de 1:50.000, acometendo 

diferentes grupos étnicos similarmente e representando 2% de todos os casos de 

angioedema (LUMRY, 2013; BOWEN et al., 2008; GOMPELS et al., 2005). A taxa de 

mortalidade por edema de laringe e asfixia é estimada em 25-40% nos pacientes que 

não são diagnosticados e corretamente tratados. Além de hospitalizações e utilização 

de serviços de emergência evitáveis, pacientes não diagnosticados precocemente 

podem ser submetidos a intervenções cirúrgicas desnecessárias (GIAVINA-BIANCH et 

al., 2010). 

As manifestações clínicas podem começar em qualquer idade, ocorrendo antes dos 10 

anos em torno de 50% dos casos. A idade média para início da doença varia de 11 a 20 

anos e a doença tende a ser mais grave quanto menor a idade de início (STEINER et al., 

2016; BORK et al., 2006). Embora a mutação genética não tenha predileção por sexo, o 

fenótipo é observado mais frequentemente e intenso nas mulheres (STEINER et al., 

2016; BORK, 2010; BOUILLET; 2010). Em muitas mulheres, os sintomas clínicos 

começam ou são exacerbados após a ingestão de contraceptivos orais, de terapia de 

reposição hormonal, ou durante a gravidez. Esta observação levou à suposição de que 

a manifestação clínica do AEH tipo III é dependente de estrogênio. Outro fator que 

pode exacerbar os sintomas do angioedema hereditário seria o uso de inibidores da 

enzima conversora da angiotensina (ECA) (BORK, 2010; VALLE et al., 2010). 

3.3. Diagnóstico 

O diagnóstico de AEH é muitas vezes tardio, podendo demorar em torno de 13 anos 

(ROCHE et al., 2005). A detecção precoce e o diagnóstico de AEH antes do início dos 

sintomas clínicos são críticos para o tratamento adequado, preservando a qualidade de 

vida dos pacientes.  

O diagnóstico de AEH, que ainda apresenta desafios consideráveis, particularmente na 

atenção primária, é feito por meio de uma avaliação cuidadosa dos sintomas clínicos e 

história familiar, confirmado pelo uso de testes laboratoriais (níveis plasmáticos de 
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inibidor de C1 funcional, inibidor de C1 antigênico e fator complemento C4). Sintomas 

clínicos de dor abdominal recorrente ou edema na ausência de urticária devem induzir 

a suspeita de angioedema hereditário, particularmente em pacientes com história 

familiar positiva (MAURER et al., 2018; LUMRY, 2013). A ausência de uma história 

familiar, no entanto, não desqualifica a probabilidade de AEH, uma vez que 

aproximadamente 20% dos casos não relatam história familiar de angioedema e 

ocorrem, provavelmente, por mutação espontânea recente (PAPPALARDO et al., 

2000). 

A suspeita da doença deve ser confirmada por meio de exames laboratoriais, que 

fornecem o diagnóstico definitivo de angioedema hereditário. Os pacientes suspeitos 

de ter AEH são avaliados quanto aos níveis sanguíneos de inibidor de C1 funcional, 

antigênico e fator complemento C4. Se algum dos níveis for anormalmente baixo, os 

testes devem ser repetidos para confirmar o diagnóstico de AEH tipos I ou II (MAURER 

et al., 2018). O exame de C4 é geralmente considerado valioso e custo-efetivo para 

detectar AEH em pacientes com edema recorrente, uma vez que os níveis normais de 

C4, principalmente no momento de um episódio de inchaço, quase sempre indicam 

uma etiologia alternativa (LUMRY, 2013). O AEH tipo I é diagnosticado quando os 

níveis de inibidor de C1 funcionais e antigênicos estão abaixo de 50% do normal. O tipo 

II é diagnosticado quando o inibidor de C1 funcional está abaixo de 50% e o inibidor de 

C1 antigênico está acima de 50% do normal (STEINER et al., 2016; LUMRY, 2013).  

O diagnóstico clínico do AEH tipo III exige que os pacientes tenham os sintomas clínicos 

acima mencionados, com um ou mais familiares também apresentando esses 

sintomas, sem associação de urticária crônica familiar e hereditária e atividade de 

inibidor de C1 normal. O diagnóstico de "angioedema hereditário com mutação do 

gene do coeficiente de coagulação XII" (HAE-FXII) requer a demonstração 

correspondente da mutação. Até agora, não há mais testes laboratoriais que possam 

confirmar o diagnóstico do AEH tipo III (BORK, 2010). 

O diagnóstico diferencial deve ser feito entre angioedema hereditário e: angioedema 

causado por inibidores da ECA, angioedema associado a urticárias, angioedema 
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causado por alergia a comida, medicamentos ou animais e angioedema idiopático 

(MAURER et al., 2018; BORK, 2010). 

3.4. Prevenção e Tratamento do angioedema hereditário 

Os pacientes não tratados podem ter crises a cada 7 a 14 dias em média, enquanto 

pacientes em tratamento profilático de longo prazo podem ficar livres de sintomas 

durante uma década ou mais (LUMRY, 2013). A recomendação da Organização 

Mundial de Alergia (World Allergy Organization - WAO) é que todas as crises agudas 

sejam tratadas e prevenidas (MAURER et al., 2018).  

O tratamento do AEH pode ser dividido em 3 tipos que incluem a profilaxia a longo 

prazo, profilaxia a curto prazo e tratamento de crise aguda (CADINHA et al., 2005). A 

profilaxia a curto prazo está indicada para pacientes que irão passar por 

procedimentos médicos, cirúrgicos e dentários associados a qualquer impacto 

mecânico nos tratos respiratório e digestivo superior (MAURER et al., 2018; CADINHA 

et al., 2005).  

O danazol e o ácido tranexâmico são indicados para o tratamento profilático, 

enquanto o inibidor da esterase-C1 humana, ecalantide (inibidor da calicreína) e 

icatibanto (antagonista do receptor de bradicinina) são administrados para o 

tratamento de crises agudas (MAURER et al., 2018; STEINER et al., 2016). A WAO não 

recomenda o uso de danazol e ácido tranexâmico para tratamento de crises agudas 

(MAURER et al., 2018). O edema das vias aéreas superiores e outras crises podem 

ocorrer apesar do uso de profilaxia a longo prazo. Portanto, todos os pacientes que 

usam profilaxia a longo prazo também devem ter acesso rápido a medicamentos para 

crises agudas (MAURER et al., 2018). 

Dos medicamentos citados acima, o danazol (LADOGAL®), ácido tranexâmico, 

icatibanto (Firazyr®) e o inibidor da esterase-C1 humana (Berinert®) são aprovados 

pela ANVISA. Entretanto, apenas o danazol é disponibilizado pelo SUS para o CID do 

AEH, por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). O 

Protocolo Clínico está regulamentado por meio da Portaria SAS/MS nº 109, de 23 de 
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abril de 2010 (Republicada em 23.04.10), onde se encontram as diretrizes terapêuticas 

para profilaxia de curto e longo prazo do AEH (BRASIL, 2010). Em 2015, a Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) publicou uma 

recomendação de não incorporar o icatibanto para o tratamento da crise aguda, 

moderada ou grave de AEH no âmbito do SUS (CONITEC, 2015). 

3.4.1. Descrição da tecnologia avaliada 

Berinert® é um concentrado do inibidor de esterase C1 derivado de plasma humano, 

pasteurizado e nanofiltrado, que atua na reposição da atividade deficiente do inibidor 

de C1 esterase, consistindo em uma terapia de reposição. Este medicamento é 

indicado para o tratamento de episódios agudos abdominal, facial, ou laringeal de AEH 

em adultos e adolescentes, e após reconstituição e administração, por via intravenosa, 

apresenta disponibilidade imediata no plasma. Berinert® é contraindicado em caso de 

hipersensibilidade a preparações contendo inibidor C1 esterase, e o uso em mulheres 

grávidas ou amamentando não é contraindicado, mas deve ser feito em caso de 

necessidade e sob supervisão e orientação médica (BERINERT, 2014; BERINERT, 2012). 

A posologia varia de acordo com o peso corporal do paciente, sendo indicado 

tratamento de crises agudas de angioedema em adultos e na população pediátrica a 

dose de 20 Unidades Internacionais por quilograma de peso corporal (20 UI/kg pc).  

Os eventos adversos associados ao uso de Berinert são raros, mas podem ocorrer após 

a administração: chiado, dificuldade respiratória, disgeusia, aumento da dor associada 

ao AEH, taquicardia, inchaço do rosto, desmaio, erupção cutânea, coceira, alterações 

na pressão arterial, dor de cabeça, tontura, náusea, aumento da temperatura ou 

reações no local da injeção. Eventos adversos mais raros incluem choque anafilático e 

desenvolvimento de trombose (BERINERT, 2014). Berinert é aprovado na União 

Europeia para tratamento de AEH para pacientes de qualquer idade e nos Estados 

Unidos da América (EUA) é aprovado para o tratamento de crises faciais e abdominais 

de AEH em pacientes com idade igual ou inferior a 12 anos (CRAIG et al., 2015, CICARDI 

et al., 2012). Apesar de passar por processos de pasteurização e nanofiltração, o 



19 

 

Berinert pode conter agentes infecciosos, como vírus e o agente da doença de 

Creutzfeldt-Jakob (CJD) (BERINERT, 2014; CICARDI, 2012).  

O tratamento com inibidor da esterase-C1 humana requer administração intravenosa e 

os pacientes podem ser treinados em autoadministração, uma vez que o tratamento 

bem-sucedido de um ataque agudo depende da administração do inibidor C1 o mais 

rápido possível (JOHNSON & PHILLIPS, 2018). A autoadministração tem se tornado 

uma opção cada vez mais utilizada, com um impacto positivo nos desfechos clínicos e 

na qualidade de vida dos pacientes (SQUEGLIA et al. 2016). 

Recentemente, o inibidor da esterase-C1 tem sido indicado também para profilaxia de 

AEH, recomendando-se o uso do medicamento CINRYZE® (ZURAW et al., 2010). O 

Cinryze, entretanto, não está disponível no Brasil. Apesar disso, Cinryze e Berinert 

poderiam ser usados equivalentemente, uma vez que apresentam o mesmo perfil de 

eficácia e segurança (CRAIG et al., 2012). A dose inicial para profilaxia de longo prazo é 

1000 UI em intervalos de 3 ou 4 dias (CINRYZE, 2018). 

3.4.2. Descrição da alternativa terapêutica 

Danazol é um andrógeno derivado sintético da etisterona, que exerce supressão sobre 

o eixo hipotálamo-hipofisário-gonadal e, consequentemente, pode interferir na síntese 

de esteroides gonadais por meio da inibição de enzimas envolvidas na 

esteroidogênese, além de inibir o acúmulo de AMP-cíclico promovido por hormônios 

gonadotróficos nas células granulosas e lúteas. Dentre os efeitos do Danazol nas 

proteínas plasmáticas estão: aumento de protrombina, plasminogênio, antitrombina 

III, inibidor da esterase C1 e eritropoietina, e redução do fibrinogênio e das globulinas 

de ligação dos hormônios tireoideo e sexual. Os efeitos do danazol são reversíveis e 

sua descontinuação pode levar ao reaparecimento da atividade cíclica após período de 

60 a 90 dias de suspensão do tratamento (LADOGAL, 2016).  

Este medicamento é indicado para tratamento da endometriose, da mastalgia cíclica 

grave com ou sem nódulos, da mastite cística crônica (LADOGAL, 2016) e para 

profilaxia de longo prazo do AEH (MAURER et al., 2018; VALLE et al., 2010). 
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Geralmente, os andrógenos não são eficazes em controlar crises de AEH, devido ao 

início de seus efeitos ocorrerem em 48 horas (GIAVINA-BIANCH et al., 2010).  

O tratamento de indução com andrógeno pode ser iniciado pela administração de altas 

doses de danazol (400-600 mg), com redução e ajuste de dose conforme resposta 

clínica do paciente para que se atinja a menor dose efetiva (GIAVINA-BIANCH et al., 

2010; VALLE et al., 2010). O tratamento também pode ser iniciado por indução com 

doses baixas e aumento posterior, para prevenir a ocorrência de efeitos adversos 

graves (GIAVINA-BIANCH et al., 2010). A menor dose efetiva pode ser administrada em 

dias alternados ou em até duas vezes por semana (GIAVINA-BIANCH et al., 2010; VALLE 

et al., 2010). 

Os principais eventos adversos associados ao uso de dazanol são virilização, aumento 

de peso, acne, redução da libido, alteração da voz, irregularidade menstrual, sintomas 

vasomotores, hipertensão, cefaleia, tremores, alteração nas enzimas hepáticas e no 

metabolismo lipídico, depressão, adenoma e carcinoma hepatocelulares (LADOGAL, 

2016; MAURER et al., 2018; VALLE et al., 2010). O danazol é contraindicado para 

crianças e adolescentes, devido à interferência nos processos de crescimento e 

maturação e, em casos de gravidez, lactação, insuficiência hepática, renal ou cardíaca 

graves, tumor androgênio-dependente e doença tromboembólica (MAURER et al., 

2018; VALLE et al., 2010; LADOGAL, 2016). 

O danazol possui registro ativo na ANVISA com nome comercial LADOGAL®, disponível 

na apresentação comprimido de 100 e 200 mg. No Brasil, pacientes que apresentarem 

diagnóstico confirmado de AEH tipos I, II ou III, e ocorrência de mais de um episódio de 

angioedema em menos de 3 meses, são elegíveis para receber danazol com intuito 

profilático pelo CEAF (BRASIL, 2010). O esquema de administração é de 200 mg, por via 

oral, divididos em 2 administrações diárias, durante o primeiro mês. Após o primeiro 

mês, a dose deve ser ajustada conforme resposta clínica e laboratorial (BRASIL, 2010). 
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3.5 Análise de custos 

Para estimar o custo do tratamento com inibidor da esterase-C1 humana, em 

comparação com demais opções terapêuticas aprovadas para uso em pacientes com 

AEH no Brasil, foi utilizado o preço por unidade de fornecimento (comprimido, cápsula 

ou frasco) calculado por meio do preço de fábrica disponível para compras públicas, 

cujo valor encontra-se registrado na Câmara de Regulação do Mercado de 

Medicamentos (CMED). Para o cálculo do custo mensal, considerou-se o esquema 

terapêutico e o modo de uso para cada indicação (conforme consta na bula de cada 

medicamento), bem como a apresentação farmacêutica (Quadro 2).  

Quadro 2 - Comparação entre o custo da tecnologia e as alternativas terapêuticas 
disponíveis no Brasil 
 

Medicamento Apresentação 
Preço por 
unidade* 

(R$) 

Dose 
Diária 

Definida** 

Custo estimado do 
tratamento (R$) 

Inibidor da 
esterase-C1 
humana 
(Berinert®) 

1 frasco-ampola 
(10mL) com 500 UI 

1818,04 
1,400 U 

parenteral 

5454,12/crise 
54541,20/mês 

(profilaxia) 

Danazol 
(LADOGAL®) 

30 cápsulas de 
200mg cada 

4,49 
600 mg 

oral 
404,10/mês 

Ácido 
tranexâmico  

12 comprimidos de 
250mg cada 

 1,94 2 g oral 465,60/mês 

Icatibanto 
(Firazyr®) 

Seringas (3mL) com 
30 mg 

5090,47 
30 mg 

parenteral 
5090,47/crise 

* Valores calculados com base na média dos preços de fábrica (ICMS 0%) dos medicamentos 

disponíveis no mercado. (ANVISA, 2015). 

** Dose diária definida segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2015). Disponível em: 

http://www.whocc.no/atc_ddd_index/ 

4. BASES DE DADOS E ESTRATÉGICA DE BUSCA 

A busca por revisões sistemáticas (RS), ensaios clínicos randomizados (ECR) e estudos 

observacionais foi conduzida em 22 de dezembro de 2017 nas bases de dados Medline 

(via Pubmed), Embase, The Cochrane Library e LILACS utilizando-se as estratégias de 

busca descritas na Tabela 1.  

http://www.whocc.no/atc_ddd_index/
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As Avaliações de Tecnologias de Saúde (ATS) foram pesquisadas em sites da Rede 

Brasileira de Avaliação de Tecnologias e Saúde (REBRATS) e das agências internacionais 

National Institute for Clinical Excellence and Health (NICE/Reino Unido), Health 

Technology Assessment Programme (NIHR/ Reino Unido) e Canadian Agency for Drugs 

and Technologies in Health (CADTH/Canadá). 

Tabela 1 - Busca bibliográfica realizada em 22/12/2017. 

Base de 
dados 

Estratégia de busca Estudos 

Medline  
(via 
Pubmed) 
 

((((Angioedemas, Hereditary;[Mesh]) OR Angioedemas, Hereditary[Text Word]) OR 
(((((Angioneurotic Edema, Hereditary[Text Word]) OR Edema, Hereditary 
Angioneurotic[Text Word]) OR hereditary angioneurotic edema) OR c1 inhibitor deficiency) 
OR c1 esterase inhibitor deficiency))) AND (((((Complement C1 Inhibitor Protein;[Mesh]) 
OR Complement C1 Inhibitor Protein[Text Word]) OR (((((Complement C1-Inhibitor 
Protein[Text Word]) OR Serpin G1[Text Word]) OR C1-INH Protein[Text Word]) OR Plasma 
Protease C1 Inhibitor[Text Word]) OR Esterase Inhibitor, C1[Text Word]))) OR Berinert[Text 
Word]) 

695 

Embase #1 'angioneurotic edema'/exp OR 'angioneurotic edema' OR 'acute circumscribed edema' 
OR 'acute circumscribed oedema' OR 'acute essential edema' OR 'acute essential oedema' 
OR 'angio oedema' OR 'angio-oedema' OR 'angioedema' OR 'angioedema, hereditary' OR 
'angioedemas, hereditary' OR 'angioneurotic oedema' OR 'angioneurotic swelling' OR 
'angioneurotic syndrome' OR 'angiooedema' OR 'angiooedema, hereditary' OR 
'angiooedemas, hereditary' OR 'edema, angioneurotic' OR 'edema, quincke' OR 'giant 
urtica' OR 'giant urticaria' OR 'hereditary angioedema' OR 'hereditary angioedema type iii' 
OR 'hereditary angioedema types i and ii' OR 'hereditary angioneurotic edema' OR 
'hereditary angioneurotic oedema' OR 'hereditary angiooedema' OR 'hereditary 
angiooedema type iii' OR 'hereditary angiooedema types i and ii' OR 'milton urticaria' OR 
'neurogenic edema' OR 'neurogenic oedema' OR 'oedema, angioneurotic' OR 'oedema, 
quincke' OR 'quincke edema' OR 'quincke oedema' OR 'urtica gigantea' OR 'urticaria 
edematosa' OR 'urticaria oedematosa' OR 'wandering edema' OR 'wandering oedema' #2 
'complement component c1s inhibitor'/exp OR 'complement component c1s inhibitor' OR 
'alpha 1 neuraminoglycoprotein' OR 'berinert' OR 'c 1 esterase inhibitor' OR 'c 1 
inactivator' OR 'c 1 inhibitor' OR 'c1 esterase inhibitor' OR 'c1 inactivator' OR 'c1 inhibitor' 
OR 'c1s inhibitor' OR 'cinryze' OR 'complement 1 inactivators' OR 'complement 1 inhibitor' 
OR 'complement c1 esterase inhibitor' OR 'complement c1 inactivator protein' OR 
'complement c1 inactivator proteins' OR 'complement c1 inhibitor protein' OR 
'complement component 1 inhibitor' OR 'complement component c1 esterase inhibitor'OR 
'complement component c1 inactivator' OR 'complement component c1 inhibitor' OR 
'complement component inactivator' OR 'complement inactivating factor' OR 'complement 
subcomponent c1s inhibitor' OR 'conestat alfa' OR 'conestat alpha' OR 'esterase c 1 
inhibitor' OR 'esterase c1 inhibition' OR 'recombinant human c1 inhibitor' OR 'rhucin' OR 
'ruconest' OR 'Berinert' #1 and #2 

3447 

The 
Cochrane 
Library 

#1    MeSH descriptor: [Angioedemas, Hereditary] explode all trees     
#2    Angioedemas, Hereditary  (Word variations have been searched)     
#3    Angioneurotic Edema, Hereditary  (Word variations have been searched)     
#4    Edema, Hereditary Angioneurotic  (Word variations have been searched)     
#5    Hereditary Angioneurotic Edemas  (Word variations have been searched)     
#6    {or #1-#5}      
#7    MeSH descriptor: [Complement C1 Inhibitor Protein] explode all trees     
#8    Complement C1 Inhibitor Protein  (Word variations have been searched)     
#9    Complement C1-Inhibitor Protein  (Word variations have been searched)     

49 
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#10    C1-INH Protein  (Word variations have been searched)     
#11    Plasma Protease C1 Inhibitor  (Word variations have been searched)     
#12    C1 Esterase Inhibitor  (Word variations have been searched)     
#13    C1-Inhibitor Protein  (Word variations have been searched)     
#14    Berinert  (Word variations have been searched)     
#15    {or #7-#14}      
#16    #6 and #15      

LILACS (("angioedemas, hereditary") or "angioneurotic edema, hereditary") or "edema, hereditary 
angioneurotic") or "c1 inhibitor deficiency") or "c1 esterase inhibitor deficiency" [palavras] 
and (((("complement c1 ihibitor protein") or "complement c1-inhibitor proteinn") or "c1-
inh protein") or "esterase inhibitor, c1") or "berinert" or "berinert-500" [palavras] 

3 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E EXCLUSÃO DE ARTIGOS  

Critérios de inclusão: Revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados, ensaios 

clínicos randomizados (ECR) e estudos observacionais que avaliaram o uso de inibidor 

da esterase C1 para tratamento do angioedema hereditário.  

Critérios de exclusão: Foram aplicados segundo o tipo de estudo (revisão narrativa de 

literatura; relato de caso; ensaios clínicos não randomizados; resumos apresentados 

em congressos; estudos de farmacodinâmica ou farmacocinética), tipo de população 

(pacientes com outro tipo de angioedema) e tipo de intervenção (avaliação de outros 

medicamentos; estudos que não compararam o inibidor da esterase C1 humana com 

placebo ou outros medicamentos). Os resultados das bases de dados foram agrupados 

em um gerenciador de referências. Foram eliminados estudos em duplicatas e em 

seguida aplicados os critérios de elegibilidade para os títulos e resumos, restando 166 

estudos para leitura completa (Figura 2).  
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  Figura 2 - Fluxograma da seleção de estudos para a elaboração do PTC 

Após leitura completa, foram selecionados 15 estudos que cumpriam os critérios de 

inclusão: 11 ensaios clínicos randomizados (ECR) e 4 estudos observacionais. Todos os 

ECR compararam o inibidor da esterase-C1 humana com placebo. Os estudos 

observacionais compararam o inibidor da esterase-C1 humana com danazol. 

Dentre os ECR, observou-se que 5 estudos eram análises post-hoc de ECR originais. 

Para o presente PTC, apenas os ECR originais foram considerados. Além disso, dois ECR 

são muito antigos (publicados antes de 2000) e de baixa qualidade, então optou-se por 

excluí-los. Foram incluídos, portanto, um total de quatro ECR e quatro estudos 

observacionais (3 coortes e 1 transversal). 

Duas revisões sistemáticas foram encontradas (BORK, STEFFENSEN & MACHNIG, 2013; 

BORK et al., 2016). Entretanto, elas incluíram vários tipos de estudos (não só ECR) e 

não apresentaram informações suficientes para extração de dados de eficácia, 
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efetividade ou segurança. Preferiu-se, portanto, não incluir as revisões e incluir os 

estudos individuais. 
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6. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA EVIDÊNCIA 

Para a avaliação da qualidade da evidência dos ECR incluídos utilizou-se o sistema 

GRADE proposto pelo grupo Grades of Recommendation, Assessment, Development 

and Evaluation (GUYATT et al., 2008), conforme critérios estabelecidos para esta 

avaliação (Adendo 1). Para os estudos de coorte foi utilizada a escala Newcastle-

Ottawa e para os estudos transversais foi utilizada a escala Newcaste-Ottawa adaptada 

(WELLS et al, 2009). Uma sistematização da avaliação da qualidade dos ECR, estudos 

de coortes e transversais selecionados pode ser visualizada nos quadros 3, 4 e 5, 

respectivamente.  

Os desfechos avaliados como críticos para o julgamento da qualidade foram o tempo 

até alívio dos sintomas e o número de crises no período avaliado. 

O nível de recomendação foi considerado a favor da tecnologia para todos os estudos. 

Entretanto, a qualidade da evidência dos estudos incluídos variou de fraca a 

moderada. A principal falha dos estudos observacionais incluídos foi não fornecer 

informações suficientes sobre a origem dos pacientes e avaliação dos desfechos. Na 

maioria dos estudos, o desfecho foi avaliado por meio de auto relato do paciente. 

Além disso, muitos estudos não apresentaram análise estatística. 
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Quadro 3. Parâmetros para avaliação da qualidade dos ensaios clínicos incluídos. 

ITENS*/ Estudo 
Craig et al., 

2009 
Zuraw et 
al., 2010 

Riedl et al., 
2014 

Longhurst 
et al., 2017 

O estudo apresenta limitações 
importantes? 

Não Não Não Não 

Evidência direta? Sim Sim Sim Sim 

O estudo apresentou estimativa de 
precisão para os efeitos do 
tratamento? 

Sim Sim Sim Sim 

Inconsistência? Não Não Não Não 

Os desfechos apresentados são 
relevantes clinicamente? 

Sim Sim Sim Sim 

Os potenciais conflitos de interesse 
foram declarados? 

Sim, há 
conflitos 

Sim, há 
conflitos 

Sim, há 
conflitos 

Sim, há 
conflitos 

Qualidade da evidência B B B B 
*Itens considerados para a avaliação GRADE; A: Qualidade alta; B: Qualidade moderada; C: Qualidade baixa; D: 
Qualidade muito baixa. 

 

Quadro 4. Parâmetros para avaliação da qualidade dos estudos observacionais do tipo 
coorte incluídos, segundo Newcastle-Ottawa* 

Parâmetros 
Kreuz et 
al., 2009 

Farkas et 
al., 2012 

Farkas et 
al., 2016 

Seleção 

1. Representatividade do grupo exposto na 
coorte 

- - ✭ 

2. Representatividade do grupo não 
exposto na coorte 

✭ ✭ ✭ 

3. Determinação da exposição ou 
intervenção 

✭ ✭ ✭ 

4. Demonstração de que o desfecho 
não estava presente no início do estudo 

- - - 

Comparabilidade 5. Estudo controlado ✭ ✭ ✭ 

Desfecho 

6. Avaliação do desfecho - - - 

7. Tempo de acompanhamento ✭ ✭ ✭ 

8. Adequação do acompanhamento. - - ✭ 

Total 4 4 6 

*Um estudo pode receber no máximo uma estrela para as subcategorias de “seleção” e 
“desfecho” (1 ao 4, e 6 ao 7), e no máximo duas estrelas para a subcategoria de 
“comparabilidade” (item 5). 
 

Quadro 5. Parâmetros para avaliação da qualidade dos estudos observacionais do tipo 
transversal incluídos, segundo Newcastle-Ottawa adaptado. 
Parâmetros Aberer et al., 2017 

Seleção 

1. Representatividade da amostra   ✭ 

2. Tamanho da amostra ✭ 

3. Comparabilidade na amostra e taxa de resposta - 

4. Avaliação da exposição (Fator de risco) ✭ 

Comparabilidade 5. Estudo controlado - 

Desfecho 
6. Avaliação do desfecho ✭ 

7. Teste Estatístico ✭ 
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Total 5 

*: Um estudo pode receber no máximo 5 estrelas para as categorias “seleção”, 2 estrelas para 
comparabilidade e no máximo 3 estrelas para categoria “desfecho”. 
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7. RESULTADOS DOS ESTUDOS SELECIONADOS  

7.1 Descrição dos estudos 

7.1.1 Ensaios clínicos randomizados 

Todos os ECR incluídos são multicêntricos, duplo-cego e controlados com placebo. Três 

ECR avaliaram o uso do inibidor da esterase-C1 humana para o tratamento de crises, 

ou seja, o tratamento só era administrado após episódios graves de angioedema 

(CRAIG et al., 2009; ZURAW et al., 2010; RIEDL et al., 2014). Dois ECR avaliaram o uso 

do inibidor da esterase-C1 humana para profilaxia de longo prazo (ZURAW et al., 2010; 

LONGHURST et al., 2017). Em todos os ECR o desfecho primário foi o tempo até o alívio 

dos sintomas. 

Craig et al. (2009) apresentam os resultados de eficácia e segurança do ECR chamado 

IMPACT, conduzido entre agosto de 2005 e dezembro de 2007 em 36 centros dos 

Estados Unidos, Canadá e Europa. Foram incluídos 124 indivíduos maiores de 6 anos 

de idade com diagnóstico de AEH tipo I ou II. Os participantes foram randomizados na 

proporção de 1:1:1 para receber uma única infusão intravenosa de Berinert 10 UI/Kg, 

20 UI/Kg ou placebo após crise abdominal ou facial grave. Todas as análises foram 

feitas pelo princípio de intenção de tratar. 

Zuraw et al. (2010) apresentaram os resultados de eficácia e segurança do inibidor da 

esterase-C1 humana (Cinryze) em dois ECR. Os estudos foram conduzidos entre março 

de 2005 e maio de 2007 em 37 centros. O primeiro estudo compara o inibidor da 

esterase-C1 nanofiltrado com placebo para tratamento de crises agudas de 

angioedema. Foram incluídos 68 indivíduos randomizados 1:1 para receber uma ou 

duas injeções intravenosas do medicamento do estudo com concentração de 1000 UI 

cada ou placebo. O segundo estudo consistiu em um ECR cruzado com 22 indivíduos 

diagnosticados com AEH para avaliar o uso de Cinryze como profilaxia a longo prazo. 

Os participantes foram randomizados 1:1 para receber injeções profiláticas duas vezes 

por semana de concentrado de inibidor C1 nanofiltrado 1000 UI ou placebo durante 
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dois períodos de 12 semanas. Em ambos os estudos, eram elegíveis indivíduos maiores 

de 6 anos de idade com diagnóstico de AEH.  

Riedl et al. (2014) apresentam os resultados de eficácia e segurança do inibidor da 

esterase-C1 humana recombinante versus placebo, conduzido em 10 países (Estados 

Unidos, África do Sul, Israel, e países europeus). Foram incluídos 75 indivíduos maiores 

de 13 anos de idade com diagnóstico de AEH. Os participantes foram randomizados na 

proporção de 3:2 para receber uma única infusão intravenosa de inibidor da esterase-

C1 humana recombinante, 50 UI/Kg para pacientes pesando menos de 84 kg ou 4200 

UI para pacientes pesando 84 kg ou mais, ou placebo após crise aguda de angioedema. 

A primeira análise de eficácia foi feita pelo princípio de intenção de tratar. 

Longhurst et al. (2017) apresentaram os resultados de eficácia e segurança do CSL830 

(preparação subcutânea de inibidor da esterase-C1 humana) versus placebo, no ECR 

chamado COMPACT. O estudo foi conduzido entre dezembro de 2013 e outubro de 

2015 em 38 centros dos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Israel e em países 

europeus. Foram incluídos 90 indivíduos com idade igual ou superior a 12 anos, 

diagnosticados com AEH do tipo I ou II, que tiveram 4 ou mais ataques em um período 

de 2 meses consecutivos dentro de 3 meses antes da triagem. Os participantes foram 

randomizados na proporção de 1:1:1:1 para receber uma das quatro sequências de 

tratamento auto administradas em um ECR cruzado, sendo um dos dois períodos de 

tratamento de 16 semanas: 40 UI/Kg ou 60 UI/Kg de CSL830 duas vezes por semana, 

seguido de placebo ou vice-versa. Todas as análises foram feitas pelo princípio de 

intenção de tratar. 

7.1.2 Estudos observacionais 

Todos os estudos observacionais incluídos compararam o inibidor da esterase-C1 

humana com danazol, para profilaxia de episódios agudos de angioedema. 

O estudo de Kreuz et al. (2009), uma coorte retrospectiva e prospectiva, incluiu 22 

pacientes adultos com AEH grave, que eram intolerantes ou que não respondiam à 

profilaxia a longo prazo com até 1000 mg/dia de danazol. Os dados retrospectivos 
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referem-se ao uso do danazol. Na fase prospectiva, o tratamento profilático com 

danazol foi substituído pelo inibidor da esterase-C1 humana (Berinert) em doses de 

500 ou 1000UI duas vezes por semana. Trata-se de um estudo descritivo, onde os 

pacientes foram utilizados como controles deles mesmos. 

Farkas et al. (2012) relatam os resultados de uma coorte prospectiva para avaliar a 

efetividade de diversos tratamentos como profilaxia a curto prazo antes de 

procedimentos médicos, cirúrgicos ou dentários. Os autores incluíram 137 pacientes 

diagnosticados com AEH do tipo I ou II de qualquer idade. Participantes receberam 

danazol por via oral (dose diária máxima: 600 mg, iniciada 5 dias antes e continuada 

por 2 dias adicionais após a cirurgia), ácido tranexâmico por via oral (dose diária 

máxima: 3 g em duas a três doses divididas, iniciada 5 dias antes e continuada por 2 

dias adicionais após a cirurgia), ou inibidor da esterase-C1 humana (Berinert) por via 

intravenosa (500 UI, 1 h antes da cirurgia). Os participantes foram acompanhados em 

média por 11 anos. A profilaxia foi realizada com danazol em 38 e com inibidor de C1 

em 87 casos de procedimentos médicos. 

O estudo de Farkas et al. (2016) é uma coorte retrospectiva de 144 indivíduos 

diagnosticados com AEH de 1986 até 2015. A coorte avalia a segurança (fatores de 

risco para tromboembolismo) do inibidor da esterase-C1 humana (Berinert) para 

tratamento de crises agudas, profilaxia a longo prazo ou profilaxia a curto prazo. 

Participantes que receberam de 500 a 1000UI de Berinert foram comparados com 

participantes que não receberam inibidor de C1. A maioria dos participantes utilizava 

danazol ou ácido tranexâmico como profilaxia a longo prazo. Foi possível estabelecer 

três grupos de comparação: Berinert + danazol (n=57) versus Danazol sozinho (n=8) 

versus Berinert + ácido tranexâmico (n=28). 

Aberer et al. (2017) avaliaram a efetividade dos tratamentos para profilaxia a longo 

prazo do angioedema hereditário em estudo transversal. Foram incluídos 448 

participantes diagnosticados com AEH e que utilizaram pelo menos uma dose de 

icatibanto para o tratamento de episódios agudos de angioedema entre 2009 e 2016. 

Dentre os pacientes que receberam tratamento para profilaxia, 108 utilizaram 
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andrógenos (danazol), 43 ácido tranexâmico e 15 utilizaram inibidor da esterase-C1 

humana. Os participantes utilizaram a profilaxia por cerca de 3,5 anos. 

7.2 Resultados de eficácia, efetividade e segurança 

Os principais desfechos foram selecionados e um resumo dos resultados dos estudos 

incluídos foi esquematizado na tabela 2. Em seguida, os resultados foram descritos 

segundo o desfecho avaliado. Resultados detalhados foram apresentados nas tabelas 3 

e 4. 

Tabela 2. Tabela resumo dos principais desfechos avaliados e seus resultados 

Objetivo 
do 

tratament
o 

 
Estudo 

 

Comparaçã
o 

Principais desfechos 

Eficácia/Efetividade Segurança 

Tempo 
até alívio 

dos 
sintomas 

Tempo 
até total 
resoluçã

o da 
crise 

Frequência 
de crises no 

período 
avaliado 

Gravidad
e das 
crises 

Eventos 
Adverso

s 

Crises 
agudas 

Craig et 
al., 2009 

Placebo Favorece 
iniC1 

Favorece 
iniC1 

- - 
Favorece 

iniC1* 

 Zuraw et 
al., 2010 

Placebo Favorece 
iniC1 

Favorece 
iniC1 

- - 
Favorec
e iniC1* 

Riedl et 
al., 2014 

Placebo Favorece 
iniC1 

Favorece 
iniC1 

- 
Favorece 

iniC1* 
Favorec
e iniC1* 

Profilaxia 

Zuraw et 
al., 2010 

Placebo 
- - 

Favorece 
iniC1 

Favorece 
iniC1 

- 

Longhurst 
et al., 
2017 

Placebo 

- - 
Favorece 

iniC1 
Favorece 

iniC1* 

Favorec
e 

placebo
* 

Kreuz et 
al., 2009 

Danazol 
- - 

Favorece 
iniC1* 

- - 

Farkas et 
al., 2012 

Danazol 
- - 

Favorece 
iniC1 

- - 

Farkas et 
al., 2016 

Danazol 
- - - - 

Favorec
e iniC1* 

Aberer et 
al., 2017 

Andrógeno
s - NS 

Favorece 
andrógenos

* 
NS - 

*Não foi realizado teste estatístico; NS: estatisticamente não significante; iniC1: inibidor da esterase-C1 humana 
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7.2.1 Tempo até alívio dos sintomas 

Este desfecho foi considerado apenas para a avaliação do uso do inibidor da esterase-

C1 humana como tratamento de episódios agudos de angioedema. Trata-se do 

número de horas entre a administração do medicamento e o alívio dos sintomas.  

Craig et al. (2009) mediu o alívio dos sintomas por meio da resposta do paciente a uma 

pergunta padronizada, feita de tempos em tempos no período de 24h após o 

tratamento. Os autores observaram que o tratamento com Berinert reduziu 

significativamente o tempo até alívio dos sintomas, quando comparado ao placebo 

(p=0.0025). 

Zuraw et al. (2010) observaram que o tratamento com inibidor da esterase-C1 

nanofiltrado apresentava tempo para alívio dos sintomas, em dias, duas vezes menor 

quando comparado ao placebo (p=0,02). 

Riedl et al. (2014) descreveram redução significativa do tempo até alívio dos sintomas 

quando feito o tratamento com inibidor da esterase-C1 humana recombinante 

(rhC1INH) em todos os métodos avaliados, sendo eles questionário de tratamento 

efetivo (TEQ) (p=0,031), escala visual analógica (VAS) (p=0,010) e escore do 

investigador (IS) (p<0,001). 

7.2.2 Tempo até total resolução da crise 

Trata-se do número de horas entre a administração do tratamento e a resolução 

completa dos sintomas, inclusive dor.  

Craig et al. (2009) observaram que o tratamento com Berinert reduziu 

significativamente o tempo até a completa resolução dos sintomas, quando 

comparado ao placebo (p=0,0237). 

Zuraw et al. (2010) descreveram redução significativa no tempo para resolução 

completa da crise ao comparar o inibidor da esterase-C1 nanofiltrado com o placebo 

tanto no tratamento de crises agudas (p=0,004), como na profilaxia do angioedema 

hereditário (p=0,002). 
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Riedl et al. (2014) também observaram resultados similares, sendo menor o tempo até 

total resolução da crise nos pacientes em uso de rhC1INH do que com placebo, 

segundo os diferentes métodos avaliados, TEQ (p=0,078), VAS (p=0,005) e IS (p=0,047). 

Aberer et al. (2017) avaliaram se o tratamento profilático com andrógenos ou inibidor 

da esterase-C1 influenciou no tempo até resolução da crise após tratamento com 

icatibanto. Os autores observaram que a mediana foi maior para pacientes recebendo 

profilaxia com andrógenos do que com inibidor da esterase-C1. Entretanto, a diferença 

não foi estatisticamente significativa. 

7.2.3 Frequência de crises no período avaliado 

Este desfecho só foi considerado por estudos que avaliaram o uso de inibidor da 

esterase-C1 humana como profilaxia.  

Ao avaliar a utilização de inibidor da esterase-C1 nanofiltrado para profilaxia do AEH, 

Zuraw et al. (2010) observaram que o número de crises no período avaliado foi de 

cerca de metade na comparação com placebo (p<0,001).  

Longhurst et al. (2017) também observaram redução no número de crises ao avaliar a 

utilização subcutânea de inibidor da esterase-C1 humana, por auto-administração, 

havendo redução de 88,6% com CSL830 40 UI/Kg e 95,1% com CSL830 60 UI/Kg. 

Kreuz et al. (2009) coletaram as informações de episódios agudos de angioedema de 

diários dos pacientes e histórico médico. Durante o tratamento com danazol observou-

se uma mediana de 48 episódios agudos de angioedema por ano. Quando foi realizada 

a troca para o Berinert, a mediana de episódios agudos de angioedema por ano foi 

zero. A média de episódios por local do corpo acometido foi menor para todos os 

locais quando os pacientes foram tratados com Berinert (Tabela 3). Não foi realizado 

teste estatístico para a análise desse desfecho. 

Farkas et al. (2012) consideraram como episódio de edema relacionado a uma 

intervenção médica, aqueles que ocorreram dentro de 48h após o procedimento 

médico. Os episódios foram relatados pelos pacientes em seus diários. A profilaxia com 



35 

 

Berinert reduziu significativamente o número de eventos de edema pós-procedimento 

em comparação com o danazol (p=0,0096).  

No estudo de Aberer et al. (2017), dados de episódios agudos de angioedema foram 

acessados por meio de formulários eletrônicos preenchidos por médicos em visitas de 

rotina e com a ajuda de diários dos pacientes. A taxa de crises agudas (calculada 

dividindo-se o número de episódios pela duração total do tratamento) foi semelhante 

entre os tipos de profilaxia, sendo ligeiramente maior para pacientes utilizando 

inibidor da esterase-C1. 

7.2.4 Gravidade/intensidade das crises 

Riedl et al. (2014) avaliaram a intensidade das crises por meio de escala visual 

analógica (VAS). Os autores não observaram diferenças significativas ao comparar 

indivíduos em uso de rhC1INH e placebo para o tratamento de episódios agudos do 

AEH. 

Ao comparar o uso de inibidor da esterase-C1 humana e placebo para profilaxia das 

crises de angioedema, Zuraw et al. (2010) observaram redução significativa da 

intensidade das crises no grupo de pacientes usando o inibidor da esterase-C1. 

Longhurst et al. (2017) observaram que apenas 14% das crises foram graves em 

pacientes utilizando inibidor da esterase-C1, comparado com 71% no grupo que usou 

placebo. 

No estudo de Aberer et al. (2017) a gravidade das crises foi dividida entre muito 

leve/leve/moderada versus grave/muito grave. Apesar da frequência de casos 

graves/muito graves de angioedema ter sido mais alta para o tratamento com 

andrógenos do que com inibidor da esterase-C1, a diferença não foi estatisticamente 

significativa. 

7.2.5 Eventos adversos 

Os estudos reportaram incidência de eventos adversos, incluindo eventos graves, 

fatais e eventos que levaram ao abandono do estudo. Nenhum dos estudos avaliou 

estatisticamente as diferenças entre eventos adversos. 
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No ECR de Craig et al. (2009), os eventos adversos foram avaliados até 12 semanas 

após a administração do tratamento. Nenhum evento adverso levou à descontinuação 

do tratamento. Os autores observaram que a proporção de participantes 

apresentando eventos adversos dentro de 4h após a administração do tratamento foi 

menor para os indivíduos que receberam Berinert 20UI/Kg (19,6%) do que para os 

indivíduos que receberam placebo (43,9%). A diferença entre os grupos de tratamento 

foi maior para eventos relacionados a distúrbios gastrointestinais (10,9% para Berinert 

20UI/Kg e 31,7% para placebo. A reação adversa mais comum para indivíduos que 

receberam placebo e Berinert 20UI/Kg foi náuseas, já para indivíduos que receberam 

Berinert 10UI/Kg foi dor e espasmos musculares. Três pacientes tiveram disgeusia com 

o uso de Berinert.  

Em ECR para avaliar a utilização de inibidor da esterase-C1 para o tratamento de crises 

agudas do angioedema hereditário, Zuraw et al. (2010) observou que 17% dos 

pacientes em uso de Cinryze 1000 UI e 20% dos que utilizavam placebo apresentaram 

eventos adversos.  

Os resultados encontrados por Riedl et al. (2014) evidenciam menor ocorrência de 

eventos adversos de emergência no grupo em uso de inibidor da esterase-C1, tanto 72 

horas após a dosagem quanto 97 dias após a dosagem, sugerindo bom perfil de 

segurança, quando utilizado no tratamento de crises de AEH. 

Ao avaliar o uso de inibidores da esterase-C1 para profilaxia de crises de AEH, Zuraw et 

al. (2010) e Longhurst et al. (2017) observaram que praticamente o mesmo número de 

pacientes apresentou reações adversas gerais nos dois grupos comparadores. Porém, 

Longhurst et al. (2017) relataram mais reações de nasofaringite e reação alérgica no 

local da injeção para o grupo utilizando inibidor da esterase-C1 do que para o grupo 

usando placebo.  

No estudo de Kreuz et al. (2009), como os mesmos pacientes receberam ambos 

tratamentos, não houve comparação entre a frequência de eventos adversos. Os 

eventos mais comuns durante o tratamento com danazol foram depressão (77%), 

aumento no nível das transaminases (77%) e dor de cabeça (68%). Eventos de 
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aumento de peso e amenorreia regressaram após a troca do tratamento para Berinert. 

Por outro lado, virilização e adenoma hepático demoraram para normalizar. Alteração 

na voz e alopecia não desapareceram mesmo após dois anos de tratamento com 

Berinert. 

No estudo de Farkas et al. (2012) nenhum evento adverso a nenhuma das profilaxias 

utilizadas foi relatado. 

Farkas et al. (2016) acessaram fatores de risco para tromboembolismo no final do 

acompanhamento. Os autores observaram que pacientes utilizando danazol 

apresentaram mais fatores de risco para tromboembolismo do que pacientes usando 

ácido tranexâmico e Berinert. 

7.2.6 Outros desfechos 

Kreuz et al. (2009) compararam a qualidade de vida (QV) dos pacientes enquanto 

utilizavam danazol e após a troca para Berinert. Os pacientes documentaram sua QV 

em relação à responsabilidade familiar e doméstica, atividades sociais, ocupação, 

apoio social, condição geral e condição durante as crises, falta no trabalho/escola e 

internações hospitalares. Os autores observaram um aumento na pontuação total de 

QV, de 12,5 durante o uso de danazol para 48,5 durante o uso de Berinert. 

Craig et al. (2009), Longhurst et al. (2017), Kreuz et al. (2009) e Farkas et al. (2012) 

avaliaram o risco de infecções com o uso do inibidor da esterase-C1 humana. Nenhum 

estudo observou ocorrência de transmissão de vírus HIV ou hepatites. 
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Tabela 3. Resultados dos estudos ECR que compararam o uso do inibidor da esterase-
C1 humana com placebo 

Estudo 
Tipo de 
estudo/população 

Desfechos Resultados 

Craig et al. 
(2009) 

Ensaio Clínico 
Randomizado 
 
Indivíduos acima de 6 
anos diagnosticados 
com angioedema 
hereditário tipo I ou II.  
 
Tratamento de 
episódios agudos de 
angioedema 
 
- Placebo (n=42)  
- Berinert 10 UI/Kg 
(n=39)  
- Berinert 20 UI/Kg 
(n=43)  

Tempo até 
alívio dos 
sintomas (horas 
- mediana) 

Placebo: 1,50 
Berinert 20UI/Kg: 0,50; p=0,0025 

Tempo até total 
resolução da 
crise (horas - 
mediana) 

Placebo: 7,79  
Berinert 20UI/Kg: 4,92; p=0,0237 

Eventos 
adversos (% de 
participantes) 

Qualquer um:                         
Placebo: 43,9% 
Berinert 20UI/Kg: 19,6% 
Dor abdominal: 
Placebo: 7,3% 
Berinert 20UI/Kg: 4,3% 
Diarréia: 
Placebo: 9,8% 
Berinert 20UI/Kg: 0% 
Náuseas: 
Placebo: 12,2% 
Berinert 20UI/Kg: 6,5% 

Limitações: Estudo financiado pela CSL Behring, fabricante do Berinert®. Não realizou teste 
estatístico para avaliação da segurança. 

Zuraw et al., 
(2010) 
 

Ensaio Clínico 
Randomizado 
 
Indivíduos acima de 6 
anos diagnosticados 
com angioedema 
hereditário.  
 
Tratamento de 
episódios agudos de 
angioedema 
 
- Placebo (n=33)  
- Cinryze 1000 UI 
(n=35)  

Tempo até 
alívio dos 
sintomas (horas 
- mediana) 

Placebo: 4,00 
Cinryze: 2,00; p=0,02 

Tempo até total 
resolução da 
crise (horas - 
mediana) 

Placebo: 25,00 
Cinryze: 12,30; p=0,004 

Eventos 
adversos (% de 
participantes) 

Qualquer um: 
Placebo: 20,0% 
Cinryze: 17,0% 

Limitações: Estudo financiado pela Lev Pharmaceuticals (agora chamada de ViroPharma 
Biologics), fabricante do Cinryze®, possibilidade de conflitos de interesse. Não realizou teste 
estatístico para avaliação da segurança.  

 
Tabela 3. Resultados dos estudos ECR que compararam o uso do inibidor da esterase-
C1 humana com placebo (continuação) 
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Estudo 
Tipo de 

estudo/população 
Desfechos Resultados 

Riedl et al., 
(2014)  

Ensaio Clínico 
Randomizado 
 
 
Indivíduos acima de 13 
anos diagnosticados 
com angioedema 
hereditário. 
 
 
Tratamento de 
episódios agudos de 
angioedema 
 
 
- Placebo (n=31)  
- Inibidor da esterase-
C1 humana 
recombinante 
(rhC1INH) de 50 UI/Kg 
a 4200 UI (n=44)  

Tempo até 
alívio dos 
sintomas (horas 
- mediana) 

TEQ (Questionário tratamento 
efetivo) 
Placebo: 2,53 
rhC1INH:  1,50; p=0,031 
Medicação concomitante 
Placebo: 5,57 
rhC1INH:  1,50; p=0,010 
VAS (escala visual analógica) 
Placebo: 5,05 
rhC1INH:  1,25; p=0,003 
Escore do investigador 
Placebo: 1,75 
rhC1INH:  1,00; p<0,001 

Tempo até total 
resolução da 
crise (horas - 
mediana) 

TEQ 
Placebo: 8,05 
rhC1INH:  5,05; p=0,078 
VAS 
Placebo: 6,03 
rhC1INH:  4,00; p=0,005 
Escore do investigador 
Placebo: não estimado 
rhC1INH:  5,50; p=0,047 

Gravidade das 
crises (média) 

VAS 
Placebo: 77,3  
rhC1INH:  73,5 

Eventos 
adversos (% de 
participantes) 

Eventos adversos de emergência:                         
72 horas após a dosagem: 
Placebo: 22,0% 
rhC1INH:  7,0% 
97 dias após dosagem: 
Placebo: 56,0% 
rhC1INH:  32,0% 

Limitações: Estudo financiado por Pharming Technologies BV e Santarus, Inc. Não realizou teste 
estatístico para avaliação da gravidade das crises e da segurança. 

Zuraw et al., 
(2010) 
 

 
Ensaio Clínico 
Randomizado 
 
Indivíduos acima de 6 
anos diagnosticados 
com angioedema 
hereditário.  
 
Profilaxia a longo prazo 
 
- Placebo (n=11)  

Frequência de 
crises no 
período 
avaliado 
(taxa/12 
semanas) 

Placebo: 12,73 
Cinryze: 6,26; p<0,001 

Gravidade das 
crises (média ± 
DP) 

Placebo: 1,9±0,36 
Cinryze: 1,3±0,85; p<0,001 
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- Cinryze 1000 UI 
(n=11)  

Limitações: Estudo financiado pela Lev Pharmaceuticals (agora chamada de ViroPharma 
Biologics), fabricante do Cinryze®. 

Tabela 3. Resultados dos estudos ECR que compararam o uso do inibidor da esterase-
C1 humana com placebo (continuação) 

Estudo 
Tipo de 

estudo/população 
Desfechos Resultados 

Longhurst et 
al., (2017) 

 
Ensaio Clínico 
Randomizado cruzado 
 
 
Indivíduos acima de 12 
anos diagnosticados 
com angioedema 
hereditário tipo I ou II.  
 
 
Profilaxia a longo 
prazo. 
 
 
- Placebo 40 UI/Kg 
(n=44)  
- CSL830 40 UI/Kg 
(n=43)  
- Placebo 60 UI/Kg 
(n=42) 
- CSL830 60 UI/Kg 
(n=43)  

Frequência de 
crises no 
período 
avaliado 
(crises/mês) 

Placebo 40 UI/Kg: 3,61 
CSL830 40 UI/Kg: 1,19; p<0,001 
Placebo 60 UI/Kg: 4,03 
CSL830 60 UI/Kg: 0,52; p<0,001 

Gravidade das 
crises (média ± 
DP) 

Placebo 40 UI/Kg: 2,03±0,49 
CSL830 40 UI/Kg: 1,77±0,59 
Placebo 60 UI/Kg: 1,94±0,47 
CSL830 60 UI/Kg: 1,64±0,56 

Eventos 
adversos (% de 
participantes) 

Qualquer um:                         
Placebo: 66,0% 
CSL830 40 UI/Kg: 67,0 %  
CSL830 60 UI/Kg: 70,0 % 
Reação no local da injeção: 
Placebo: 24,0% 
CSL830 40 UI/Kg: 28,0 %  
CSL830 60 UI/Kg: 35,0 % 
Nasofaringite: 
Placebo: 7,0% 
CSL830 40 UI/Kg: 2,0 %  
CSL830 60 UI/Kg: 19,0 % 
Fadiga: 
Placebo: 7,0% 
CSL830 40 UI/Kg: 2,0 %  
CSL830 60 UI/Kg: 2,0 % 

Limitações: Estudo financiado pela CSL Behring, fabricante do Berinert®. Não realizou teste 
estatístico para avaliação da gravidade das crises e de segurança. 

 
Tabela 4. Resultados dos estudos observacionais que compararam o uso do inibidor da 
esterase-C1 humana com danazol 

Estudo 
Tipo de 

estudo/população 
Desfechos Resultados 
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Kreuz et al. 
(2009) 

Coorte 
 
Indivíduos adultos com 
angioedema hereditário 
grave que 
interromperam a 
profilaxia com danazol 
devido à falta de 
eficácia 
 
Profilaxia a longo prazo 
 
- Danazol 1000 mg/dia 
(n=22) 
- Berinert 500 ou 1000 
UI 2x/semana (n=22) 

Frequência de 
crises no período 
avaliado 
(Média ± DP) 

Extremidades: 
Danazol: 50,0 ± 37,6 
Berinert: 7,1 ± 22,4 
Face: 
Danazol: 36,6 ± 37,9 
Berinert: 0,6 ± 2,6 
Gastrointestinal: 
Danazol: 50,0 ± 37,6 
Berinert: 1,2 ± 5,1 
Urogenital: 
Danazol: 28,4 ± 32,6 
Berinert: 7,0 ± 22,8 
Laringe: 
Danazol: 32,3 ± 36,1 
Berinert: 0 

Limitações: Estudo descritivo, os pacientes são utilizados como controles deles mesmos (fase 
retrospectiva e prospectiva). Estudo financiado pela CSL Behring, fabricante do Berinert®. 

Farkas et al. 
(2012) 

Coorte 
 
Crianças ou adultos 
com angioedema 
hereditário tipo I ou II 
que iriam se submeter a 
algum procedimento 
médico 
 
Profilaxia a curto prazo 
 
- Danazol 600mg/dia 
(38) 
- Berinert 500 UI (n=87) 

Frequência de 
crises no período 
avaliado 
(%) 

Danazol: 13,2% 
Berinert: 5,7%; p=0,0096 

Limitações: Três autores deste estudo receberam incentivo financeiro da CSL Behring, fabricante 
do Berinert®. 

Farkas et al. 
(2016) 

Coorte  
 
Indivíduos adultos com 
angioedema hereditário 
 
Tratamento de 
episódios agudos ou 
profilaxia 
 
- Berinert + danazol 
(n=57) 
- Danazol sozinho (n=8) 
- Berinert + ácido 
tranexâmico (ATX) 

Eventos 
adversos (% de 
participantes) 

Hipercolesterolemia: 
Danazol: 63% 
Berinert + danazol: 65% 
Berinert + ATX: 46% 
Hipertrigliceridemia: 
Danazol: 38% 
Berinert + danazol: 18% 
Berinert + ATX: 11% 
Obesidade: 
Danazol: 25% 
Berinert + danazol: 25% 
Berinert + ATX: 11% 
Hipertensão: 
Danazol: 50% 
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(n=28) Berinert + danazol: 19% 
Berinert + ATX: 14% 

Limitações: O primeiro autor deste estudo recebeu incentivo financeiro da CSL Behring, 
fabricante do Berinert®. Estudo descritivo, ausência de testes estatísticos. 

/continua 

Tabela 4. Resultados dos estudos observacionais que compararam o uso do inibidor da 
esterase-C1 humana com danazol (continuação) 

Estudo 
Tipo de 

estudo/população 
Desfechos Resultados 

Aberer et al. 
(2017) 

Transversal 
 
Adultos diagnosticados 
com AEH e que 
utilizaram pelo menos 
uma dose de icatibanto 
para o tratamento de 
episódios agudos de 
angioedema entre 2009 
e 2016. 
 
Profilaxia a longo prazo 
 
Andrógenos (n=108) 
Inibidor de esterase-C1 
(n=15) 

Tempo até total 
resolução da 
crise (horas - 
mediana) 

Andrógenos: 5,0 
Inibidor de esterase-C1: 3,0; NS 

Frequência de 
crises no período 

avaliado 
(crises/ano) 

Andrógenos: 1,5 
Inibidor de esterase-C1: 2,3 

Gravidade das 
crises (% de 

participantes) 

Grave/muito grave: 
Andrógenos: 68,9% 
Inibidor de esterase-C1: 45,5%; NS 

Limitações: O número de pacientes no grupo que recebeu inibidor de esterase-C1 foi bem 
menor, dificultando a comparação entre os grupos de profilaxia. Os autores deste estudo 
receberam apoio e incentivos financeiros de diversas indústrias farmacêuticas. 

DP: Desvio padrão; NS: estatisticamente não significante 
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7.3 Avaliações de Tecnologias de Saúde 

O Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health publicou em abril de 2015 

uma avaliação sobre o uso do inibidor da esterase-C1 como profilaxia para crises de 

AEH (CADTH, 2015). A avaliação incluiu uma revisão sistemática, um ECR, nove estudos 

não randomizados e uma diretriz baseada em evidências. De acordo com os estudos e 

diretriz identificados, o uso do inibidor da esterase-C1 para a profilaxia de episódios 

agudos de angioedema é clinicamente efetivo e relativamente seguro. Isso inclui seu 

uso como profilaxia de curto prazo antes de procedimentos cirúrgicos ou invasivos, ou 

como agente profilático de longo prazo, para pacientes de todas as idades, incluindo 

populações de pacientes vulneráveis, como mulheres grávidas. No entanto, devido à 

falta de dados de alta qualidade e à falta de dados de comparação ou de controle, 

existem muitas limitações e os resultados devem ser interpretados com cautela. A falta 

de dados de custo-efetividade também limita a aplicação desses achados. Mais ensaios 

clínicos de alta qualidade e dados de custo-efetividade são necessários em relação ao 

uso do inibidor da esterase-C1 na prevenção de crises de AEH (CADTH, 2015). No 

Canadá, os seguintes produtos de inibidor da esterase-C1 são comercializados 

atualmente: Berinert® para uso no tratamento de episódios agudos (aprovado em 

setembro de 2017) e Cinryze® (aprovado em agosto de 2015) e HaegardaTM (aprovado 

em setembro de 2017) para uso profilático de longo prazo (HEALTH CANADA, 2018). 

A Agência Europeia de Medicamentos (European Medicines Agency – EMA) aprovou o 

Cinryze® em 2011 para uso em toda a União Europeia como tratamento de crises e 

profilaxia do AEH (EMA, 2017). O medicamento é indicado para indivíduos com seis 

anos ou mais, com episódios graves e recorrentes de angioedema, e que são 

intolerantes ou insuficientemente protegidos por tratamentos de prevenção oral. 

Cinryze está na lista de “medicamentos sob monitoramento adicional”, uma vez que é 

um medicamento biológico e informações de uso a longo prazo são escassas (EMA, 

2017). 
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A CONITEC realizou em 2015 uma avaliação sobre a incorporação do icatibanto para 

tratamento de crises de AEH (CONITEC, 2015). O inibidor da esterase-C1 foi incluído na 

avaliação, sendo apresentado como clinicamente mais eficaz do que o placebo no 

tratamento das crises agudas moderadas ou graves de AEH e com bom perfil de 

segurança. Entretanto, a CONITEC não incluiu o inibidor da esterase-C1 na 

recomendação ou decisão final sobre a incorporação. A decisão final foi de não 

incorporação do icatibanto, uma vez que as evidências eram limitadas e o cálculo de 

custo-efetividade incremental (ICER) foi elevado, atingindo 11 milhões de reais/QALY. 
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8. RECOMENDAÇÕES  

O tratamento do AEH é indicado em três casos: (i) profilaxia a longo prazo em 

pacientes com episódios agudos recorrentes, (ii) profilaxia a curto prazo em pacientes 

que vão se submeter a procedimentos médicos ou dentários, e (iii) tratamento das 

crises agudas. 

O Sistema Único de Saúde disponibiliza, por meio do Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica, o medicamento danazol, indicado para a profilaxia a longo 

prazo em pacientes com AEH dos tipos I, II ou III com episódios recorrentes nos últimos 

três meses. O danazol, entretanto, provoca muitos eventos adversos e é 

contraindicado para crianças, adolescentes e gestantes. Além disso, o danazol não é 

eficaz no tratamento de crises agudas de angioedema. No Brasil, o tratamento das 

crises é predominantemente hospitalar. 

Os medicamentos icatibanto e inibidor da esterase-C1 humana são aprovados para uso 

no tratamento de crises agudas no Brasil. Esses medicamentos apresentam a 

vantagem de serem auto administráveis, podendo reduzir o número de internações 

relacionadas às crises de angioedema. O icatibanto não foi incorporado ao SUS devido 

às limitações das evidências e alto custo-efetividade incremental. O tratamento com 

inibidor da esterase-C1 humana tem um custo semelhante ao tratamento com 

icatibanto no Brasil. Entretanto, nenhum estudo de custo-efetividade para o inibidor 

da esterase-C1 humana foi encontrado, apenas um resumo apresentado em 

congresso, onde o icatibanto demonstrou ser mais custo-efetivo que o inibidor da 

esterase-C1 humana (HELBERT et al., 2012). 

Em relação à eficácia e segurança do inibidor da esterase-C1 humana para o 

tratamento de crises agudas de angioedema, foram incluídos três ensaios clínicos 

randomizados e controlados por placebo. Os três estudos comprovaram a eficácia do 

medicamento em reduzir o tempo até o alívio dos sintomas e a segurança.  

Dois ECR e três estudos observacionais avaliaram o uso do inibidor da esterase-C1 

humana como profilaxia a longo prazo. Na maioria dos estudos, o inibidor da esterase-
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C1 humana mostrou-se mais eficaz/efetivo e seguro do que placebo ou danazol. 

Apenas no estudo de Aberer et al. (2017) a redução na frequência das crises foi 

ligeiramente maior para o danazol (sem análise estatística). 

Apenas um estudo avaliou a efetividade do inibidor da esterase-C1 humana para 

profilaxia a curto prazo (Farkas et al., 2012). O medicamento foi mais efetivo que o 

danazol na redução da frequência de episódios agudos após procedimentos médicos. 

Apesar de todos os estudos demonstrarem a superioridade do inibidor da esterase-C1 

humana em relação ao placebo ou danazol, a qualidade da evidência variou de fraca a 

moderada. A amostra foi pequena nos ECR e, nos estudos observacionais, os grupos 

comparadores eram heterogêneos e não foram feitas análises controladas pelas 

características dos participantes. Além disso, todos os estudos foram financiados ou 

receberam apoio de indústrias farmacêuticas. 

Apesar do medicamento disponível pelo SUS atualmente para o tratamento de AEH 

(danazol) não ser efetivo no tratamento de crises agudas, apresentar diversos eventos 

adversos e não ser indicado para toda a população diagnosticada com AEH, as 

evidências avaliadas não sustentam a recomendação de uso do inibidor da esterase-C1 

humana como substituto do danazol. Para que tal decisão seja tomada, são 

necessários estudos de maior qualidade e estudos de custo-efetividade. Por outro 

lado, o inibidor da esterase-C1 humana é um bom candidato para o tratamento de 

crises agudas e profilaxia de pacientes nos quais o uso de danazol é contraindicado. 

Dessa forma, pode-se recomendar fracamente o uso do inibidor da esterase-C1 

humana em casos especiais, levando-se o alto custo do medicamento em 

consideração. Esses casos incluem gestantes, crianças, adolescentes e pacientes que 

são intolerantes ao danazol ou pacientes com falha terapêutica após o uso de danazol. 
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ADENDO 1 – CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

Domínios para avaliar a qualidade e a força da evidência segundo o sistema GRADE  
Domínio Descrição Pontuação 
Qualidade da evidência 

Limitações dos 
estudos 

• Randomização inadequada da sequência de randomização e/ou 
falta de sigilo da lista de randomização; 

• Ausência de cegamento de pacientes, profissionais de saúde e/ou 
avaliadores, em particular para desfechos definidos 
subjetivamente; 

• Análise não segue o princípio de intenção de tratar; 
• Perdas substanciais de seguimento – mais de 20%; 
• Interrupção precoce por benefício. 

Se houver 
limitações, o 
estudo perde 1 
ponto 
 
 

Consistência dos 
resultados 

• As estimativas do efeito do tratamento não devem variar muito 
(heterogeneidade ou variabilidade nos resultados);  

• Se existir heterogeneidade os investigadores devem ser capazes 
de identificar uma plausível explicação. 

Se os resultados 
forem 
consistentes, 
somar 1 

Evidência 
direta/indireta 

• A evidência é indireta quando a questão sendo abordada não é 
respondida diretamente pelos estudos disponíveis seja por 
diferenças na população, nas intervenções, comparações ou 
desfechos. 

Se a evidência 
for direta, somar 
1 

Precisão 

Há imprecisão quando: 
• Poucos eventos clínicos são observados e os intervalos de 

confiança são largos; 
• O intervalo de confiança engloba efeito em duas direções (efeito 

e não efeito). 

Se os resultados 
forem precisos, 
somar 1 

Viés de 
publicação 

Os principais itens a considerar quanto ao viés de publicação são:  
• Gráfico de funil (funnel plot) e sua análise visual ou através de 

teste estatístico; 
• Realização de buscas mais completas e exaustivas. 

Se ausente, ou 
provavelmente 
ausente, somar 
1 

Força da recomendação 

Balanço entre 
benefícios e 
malefícios 

Quanto maior a diferença entre os efeitos desejáveis e indesejáveis, maior a probabilidade de 
que uma forte recomendação seja justificada. Quanto mais estreito o gradiente, maior a 
probabilidade de que uma recomendação fraca seja garantida. 

Qualidade da 
evidência 

Quanto maior a qualidade da evidência, maior a probabilidade de que uma forte 
recomendação seja justificada. 

Valores e 
preferências 

Os valores e as preferências dos pacientes, médicos ou sociedade variam, e quanto maior a 
incerteza nos valores e preferências, maior a probabilidade de que uma recomendação fraca 
seja feita. 

Custos 
Quanto maior os custos de uma intervenção menor a probabilidade de que uma forte 
recomendação seja justificada. 

 
Representação da qualidade da evidência e força da recomendação 

Qualidade da evidência Força da recomendação 

Alta qualidade ++++ A Forte a favor da tecnologia ↑↑ 1 

Moderada qualidade +++ B Forte contra a tecnologia ↓↓ 1 

Baixa qualidade ++ C Fraca a favor da tecnologia ↑? 2 

Muito baixa qualidade + D Fraca contra a tecnologia ↓? 2 
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Parâmetros de verificação Newcastle-Ottawa para estudos observacionais do tipo 
coorte 

 
 

Parâmetros de verificação Newcastle-Ottawa adaptado para estudos observacionais 
transversais. 
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