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NOTA	TÉCNICA	

	

1) Do	tema.		

	

Uso	 do	 Pazopanib	 e	 do	 Sunitinib	 para	 o	 tratamento	 do	 carcinoma	 de	 células	 renais	

metastático	(estádio	IV).	

	

2) Do	caso	em	questão.	

	

Trata-se	 de	 um	 paciente	 de	 56	 anos	 portador	 de	 carcinoma	 de	 células	 renais,	

diagnosticado	em	Abril	de	2018,	após	a	retirada	cirúrgica	do	rim	acomentido.	Uma	tomografia	

de	 tórax	 realizada	 previamente,	 precisamente	 no	 dia	 07/03/2018,	 constatou	 a	 presença	 de	

lesões	 pulmonares	 e	 também	 em	 linfonodos	 mediastinais	 caracterizando,	 desta	 forma,	 a	

doença	como	metastática	(estádio	IV),	o	que	traduz	doença	avançada.		

	

3) Das	terapias	atualmente	disponibilizadas	pelo	SUS	

	

Pergunta	do	magistrado:	Qual	o	tratamento	disponibilizado	atualmente	pelo	sistema	

público	para	a	doença	que	acomete	o	autor?	

	
O	 SUS	 disponibiliza,	 neste	 caso,	 para	 o	 tratamento	 do	 carcioma	 de	 células	 renais	

metastático	as	opções	de	radioterapia,	quimioterapia	e	imunotrapia.		

A	 radioterapia,	 destinada	 ao	 controle	de	 sintomas	 locais,	 como	dor	ou	 sangramento,	

talvez	não	se	aplica	ao	caso	em	questão	neste	momento.	

Quanto	 à	 quimioterapia,	 em	 geral,	 este	 tipo	 de	 tumor	 costuma	 respoder	 de	 forma	

bastante	precárica	a	esta	opção	terapêutica.		

No	 que	 diz	 respeto	 à	 imunoterapia,	 realizada	 normalmente	 com	 interferon	 alfa	 e	

interleucina	 2,	 parece	 haver	 resposta	 modesta	 porém	 às	 custas	 de	 elevada	 toxicidade.	 Esta	

toxicidade	produz	elevação	 indireta	de	custos	 relacionadas	às	complicações	a	 serem	tratadas	
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no	âmbito	do	SUS,	muitas	vezes	em	unidades	de	terapia	intensiva.	

Em	 síntese:	 as	 opções	 disponibilizadas	 pelos	 SUS	 para	 a	 patologia	 em	 questão	

apresentam,	em	geral,	respostas	modestas	e	alta	toxicidade.	

O	SUS	não	fornece	nem	Pazopanib	e	nem	Sunitinib	para	o	tratamento	da	patologia	em	

questão.	Tais	fármacos,	tampouco	fazem	parte	da	lista	da	RENAME.	

	
	

4) 	Da	aprovação	pela	ANVISA.	

	

Pergunta	do	magistrado:	As	substancias	VOTRIENT	(Pazopanib)	e	SUTENT	(Sunitinib)	

encontram-se	aprovadas	pela	ANVISA?	

	

Sim,	estes	fármacos	são	aprovados	pela	ANVISA	para	o	tratamento	da	patologia	em	

questão.		

	
5) Das	evidências	científicas.		

	

Pergunta	 do	 magistrado:	 Existem	 estudos	 que	 comprovam	 a	 eficácia	 das	 referidas	

drogas,	e	qual	o	índice	de	cura,	assim	como,	há	possibilidade	de	contra	indicação	para	algum	

tipo	de	paciente?	Aplica-se	especificamente	ao	caso	da	autora?	

	
	 Sim.	 Existem	 estudos	 que	 comprovam	 a	 eficácia	 das	 referidas	 drogas	 (inibidores	 da	

tirosino-quinase).	 Tais	 estudos	 comprovam	 aumento	 significativo	 da	 expectativa	 de	 vida	 e	

também	da	qualidade	de	vida,	ainda	que	não	se	possa	falar	em	cura.	Não	parece	haver	contra-

inidicação	para	o	uso	deste	fármaco	no	caso	em	questão.	A	análise	complementar	de	sobrevida	

global	de	um	importante	estudo	em	que	os	pacientes	utilizaram	Sunitinib	(uma	das	medicações	

pleiteadas)	 ou	 Interferon	 (opção	 disponibilizada	 pelo	 SUS)	 demonstrou	 um	 tempo	médio	 de	

sobrevida	 de	 28,1	 meses	 (no	 grupo	 Sunitinib)	 versus	 14,1	 meses	 (no	 grupo	 interferon).1	 A	

sobrevida	livre	de	progressão	da	doença	foi	de	11	meses	no	grupo	sunitinib	versus	5,1	meses	

no	 grupo	 interferon.	 Os	 escores	 de	 qualidade	 de	 vida	 também	 foram	 melhores	 no	 grupo	

sunitinib	quando	comparados	ao	grupo	interferon.2	
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Os	inibidores	da	tirosino-quinase	(Sustinib	ou	Pazopanib)	já	tiveram	seu	uso	autorizado	

em	primeira	linha	–	no	tratamento	do	câncer	de	células	renal	metastático	-		pela	ANVISA,	pelo	

sistema	de	saúde	britânico	(NICE	–	NHS),	pela	rede	Nacional	de	Compreensão	do	Câncer	dos	

Estados	Unidos	da	América	e	pela	Associação	Européia	de	Urologia.	

	

	 Vale	ressaltar	ainda	que	o	Pazopanib	em	estudo	comparativo	ao	Sunitinib,	demostrou	

resultados	similares	de	sobrevida,	menor	toxicidade	e	menor	custo.3	

	
6) Das	drogas	similares	e	dos	preços.	

	

Não	existem	drogas	 similares	aprovadas	pela	ANVISA	para	o	 tratamento	da	patologia	

em	questão.	Segue	abaixo	quadro	comparativo	de	preços	dos	medicamentos:4	

 
    

  
Tabela de preços - Pazopanibe (VOTRIENT) e Sunitinibe (SUTENT) 
 

Medicamento 
 

 PMC (ICMS 18%) PMVG  Custo por ciclo do tratamento 

Cloridrato de 
Pazopanibe 
400mg 
(VOTRIENT) 
caixa com 30 
cp revestidos   
 

 R$ 6.782,96 R$ 3.960,54 

   

R$ 7.921,08 

(a caixa dura 15 dias e o tratamento é 
contínuo e sem pausas) 

    

Malato de 
Sunitinibe 50 
mg 
(SUTENT) 
caixa com 28 
cápsulas 
 

R$ 24.251,66 R$ 14.160,41  R$ 14.160,41 

(a caixa dura 28 dias, sendo o 
tratamento contínuo mas intercalado 
por 14 dias de pausa a cada ciclo) 

 

PMC: preço máximo ao consumidor. 	

PMVG: preço máximo de venda ao governo (aplicação de CAP). 

*Obs: O custo do tratamento por ciclo é estimado com base no PMVG. 
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7) Demais	quesitos		

	

7.1)	 Os	medicamentos	 são	 produzidos/fornecidos	 por	 empresa	 sediada	 no	 País	 ou	

depende	de	importação?	

	

Os	medicamentos	em	questão	podem	ser	adquiridos	por	distribuidores	nacionais	que	

comercializam	medicamentos	oncológicos.	

	
7.2)	Qual	prazo	necessário	para	seu	fornecimento?	

	

Considerando	o	 trâmite	administrativo	e	o	processo	 logístico	envolvidos	na	aquisição	

dos	medicamentos	em	questão,	estima-se	um	prazo	de	30	a	40	dias	para	o	fornecimento	dos	

mesmos.	

	
	

8) Das	observações	adicionais.	

	
Este	 tema	 foi	 abordado	 em	 profundidade	 na	 Nota	 Técnica	 de	 número	 57	 de	

26/10/2017	que	encontra-se	anexa	no	corpo	deste	processo	(fls	29	a	37)	e	também	disponível	

“on	line”	no	site	do	Tribunal	de	Justiça	do	Estado	do	Ceará.		

Na	 ocasião,	 caso	 bastante	 similar	 ao	 atual	 foi	 abordado	pela	 referida	 nota	 técnica,	 a	

qual	abordou	o	uso	do	Pazopanib	(Votrient)	para	o	tratamento	de	um	outro	caso	de	carcinoma	

de	células	renais	metastático.	

Por	 este	 motivo,	 a	 nota	 técnica	 em	 questão	 foi	 simplificada,	 sendo	 direcionada,	

sobretudo,	aos	esclarecimentos	solicitados		pelo	magistrado. 
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9) Conclusões.	

	
-	 Os	 inibidores	 da	 tirosino-quinase	 (Sustinib	 ou	 Pazopanib)	 já	 tiveram	 seu	 uso	

autorizado	pela	ANVISA	no	Brasil.	

-	Constituem	a	opção	de	primeira	linha	–	para	o	tratamento	do	câncer	de	células	renal	

metastático	 -	 adotada	 pelo	 sistema	 de	 saúde	 britânico	 (NICE	 –	 NHS),	 pela	 rede	Nacional	 de	

Compreensão	 do	 Câncer	 dos	 Estados	 Unidos	 da	 América	 e	 pela	 Associação	 Européia	 de	

Urologia.	

-	 As	 opções	 terapêuticas	 disponibilizadas	 pelo	 SUS	 (radioterapia,	 quimioterapia	 e	

imunoterapia)	apresentam	pequeno	benefício	(até	mesmo	questionável)	e	alta	toxicidade	para	

o	caso	em	questão.	

-	 A	 análise	 complementar	 de	 sobrevida	 global	 de	 um	 importante	 estudo	 em	 que	 os	

pacientes	utilizaram	Sunitinib	(medicação	pleiteada)	ou	Interferon	(opção	disponibilizada	pelo	

SUS)	 demonstrou	 um	 tempo	médio	 de	 sobrevida	 de	 28,1	meses	 (no	 grupo	 Sunitinib)	 versus	

14,1	meses	 (no	grupo	 interferon).	 	Os	escores	de	qualidade	de	vida	também	foram	melhores	

no	grupo	sunitinib	quando	comparados	ao	grupo	interferon.		

-	O	Pazopanib	em	estudo	comparativo	ao	Sunitinib,	demostrou	resultados	similares	de	

sobrevida,	menor	toxicidade	e	menor	custo.		

-	Os	custos	da	terapia	estão	expressos	no	ítem	6.	
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