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NOTA TÉCNICA

1) Tema:

Uso da Apalutamida (Erleada) em câncer de próstata localmente avançado.
(CID C61)
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1) Considerações teóricas

Por sua predominância (mais de 95% dos casos), o adenocarcinoma de próstata
tem como sinônimo “câncer de próstata” e representa um problema de saúde
pública.  Sua  incidência  encontra-se  em  forte  elevação  devido  ao  efeito
combinado do envelhecimento da população, da melhoria da sensibilidade das
técnicas  diagnósticas  e  da  difusão  do  uso  da  medida  sérica  do  antígeno
prostático específico (PSA). Paralelamente, observa-se uma diminuição de sua
taxa de mortalidade devido à melhoria da eficácia dos tratamentos. A taxa de
crescimento tumoral dessa neoplasia varia de muito lenta a moderadamente
rápida,  e,  dessa  forma,  alguns  pacientes  podem  ter  sobrevida  prolongada
mesmo após desenvolverem metástases à distância. Como a idade média em
que  ocorre  o  diagnóstico  é  de  68  anos,  muitos  pacientes,  especialmente
aqueles  com doença localizada,  provavelmente  morrerão  por  outras  causas.
Para o Brasil, para 2016 e 2017, foram estimados 61.200 casos novos de câncer
de próstata, o que corresponde a um risco estimado de 61,82 casos novos a
cada 100 mil homens. É o tumor mais frequente no sexo masculino, à frente de
qualquer outro tipo de neoplasia, exceto os tumores não melanocíticos de pele.
É  considerado  o  segundo  câncer  mais  comum  na  população  masculina  no
mundo, com aproximadamente 70% dos casos diagnosticados em regiões mais
desenvolvidas. No Brasil, há diferenças regionais marcantes em sua incidência,
com maior concentração nas regiões Sul e Sudeste. Há três fatores de risco bem
definidos para o câncer de próstata: idade, história familiar  e tipo individual
negro.  Outros  fatores  também  são  considerados,  mas  todos  de  menor
relevância.  A  mortalidade  por  esse  tipo  de  neoplasia  apresenta  um  perfil
ascendente semelhante ao da incidência no Brasil, embora sua magnitude seja
mais  baixa.  Pode  ser  considerado  um  câncer  de  bom  prognóstico  se
diagnosticado e tratado oportunamente. Programas de controle da doença são
aplicáveis para a redução da mortalidade, mas os métodos de rastreamentos
atuais, como a dosagem do PSA, não demonstraram, até o momento, benefício
consistente na redução da mortalidade pela doença. Estratégias de prevenção
foram estudadas para diminuir a incidência do câncer de próstata. As evidências
do uso de medicamentos que bloqueiam a conversão da testosterona, com o
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objetivo de prevenir a neoplasia prostática, ainda não são consistentes. Dois
estudos – Prostate Cancer Prevention Trial (PCPT) e Reduction by Dutasteride of
Prostate  Cancer  Events  (REDUCE)  -  avaliaram  essa  estratégia  utilizando  a
finasterida  e  a  dutasterida,  respectivamente,  na  tentativa  de  reduzir  a
incidência  de  tumores  de  próstata  (5,6).  Os  resultados  do  estudo  PCPT
mostraram uma redução significativa (24,8%) na prevalência desses tumores no
período de 7 anos, para o grupo tratado com finasterida. Entretanto, ocorreu
um aumento significativo  na  incidência  de tumores  de  alto  grau  [escore  de
Gleason  7-10  –  no  grupo  finasterida.  No  estudo  REDUCE,  a  dutasterida  foi
associada a uma redução de risco relativo de 22,8% (p<0,001). Nos primeiros 2
anos, não houve diferença significativa na incidência de tumores com escore de
Gleason 8-10, porém no terceiro e no quarto anos ocorreram 12 casos com
escore  de  Gleason 8-10  no grupo dutasterida  e  um caso  no grupo  placebo
(p=0,003).  Não houve diferença de mortalidade global  entre os dois  grupos.
Uma revisão sistemática da Cochrane avaliou a eficácia dos inibidores da 5-alfa-
redutase na prevenção do câncer prostático, em um total de mais de 41 mil
indivíduos. Ocorreu uma redução relativa de risco de 26% na prevalência dessa
neoplasia nos indivíduos tratados, mas com 0,55-1,0 no intervalo de confiança
de  95%  (IC  95%),  com  redução  absoluta  de  2,9%  (6,3%  versus  9,2%).  Com
relação à mortalidade global  e àquela relacionada ao câncer de próstata,  os
ensaios  não  produziram  diferenças  entre  os  grupos  tratados  e  placebo.
Portanto, os inibidores da 5-alfa-redutase diminuem a incidência de neoplasias
prostáticas malignas. Entretanto, não se sabe se isso pode ter algum efeito na
mortalidade pelo câncer de próstata.  Além disso, o aumento de tumores de
grau indiferenciado associado ao uso desses medicamentos é algo relevante e
ainda não bem explicado. Dessa forma, ainda não há evidência suficiente para
indicar  o  seu  uso  na  prevenção  do  câncer  prostático.  Outras  medidas
preventivas foram analisadas para a prevenção do câncer de próstata. O The
Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT) comparou o uso de
selênio e vitamina E, isoladamente ou em conjunto, com placebo em mais de 35
mil  homens,  com  o  objetivo  de  prevenir  o  câncer  de  próstata.  Não  houve
diminuição da  incidência  dessa  neoplasia  nos  grupos  tratados;  ao  contrário,
observou-se aumento significativo de câncer de próstata no grupo que usou
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vitamina E (8).  Também não há evidências de que medidas como exposição
solar e uso de vitaminas, licopeno, anti-inflamatórios não esteroidais e estatinas
possam prevenir  o  aparecimento de neoplasia  prostática.  A identificação de
fatores de risco e da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e
adequado para o atendimento especializado dão à atenção básica um caráter
essencial para um melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos.

2) Eficácia do medicamento, evidências científicas e riscos.

A  apalutamida  é  um  inibidor  seletivo  de  receptor  de  androgênio  (AR),
administrado por via oral, que se liga diretamente ao domínio de ligação do AR.
A apalutamida impede a translocação nuclear do AR, inibe a ligação no DNA,
impede  a  transcrição  mediada  por  AR  e  não  possui  atividade  agonista  do
receptor androgênico em estudos pré-clínicos. Em modelos de ratos com câncer
de próstata, a administração de apalutamida causa diminuição da proliferação
de células tumorais e aumento da apoptose levando a uma potente atividade
antitumoral. O principal metabolito, a N-desmetil-apalutamida, exibiu um terço
da atividade in vitro da apalutamida. Foi realizado  um estudo de fase 3 duplo-
cego, controlado por placebo, envolvendo homens com câncer de próstata não
metastático  resistente  à  castração  e  um  tempo  de  duplicação  de  antígeno
específico da próstata de 10 meses ou menos. Os pacientes foram distribuídos
aleatoriamente, em uma proporção de 2: 1, para receber apalutamida (240 mg
por  dia)  ou  placebo.  Todos  os  pacientes  continuaram  a  receber  terapia  de
privação de androgênio. O desfecho primário foi sobrevida livre de metástase,
que foi definida como o tempo de randomização para a primeira detecção de
metástase  à distância em imagem ou morte.  Um total  de  1207 homens foi
submetido a randomização (806 para o grupo apalutamida e 401 para o grupo
placebo). Na análise primária planejada, que foi realizada após 378 eventos, a
mediana  de  sobrevida  livre  de  metástases  foi  de  40,5  meses  no  grupo
apalutamida, em comparação com 16,2 meses no grupo placebo (razão de risco
para metástase ou morte, 0,28; intervalo de confiança de 95% [IC], 0,23 a 0,35,
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P <0,001). O tempo até a progressão sintomática foi significativamente maior
com apalutamida do que com placebo (hazard ratio, 0,45; IC95%, 0,32 a 0,63; P
<0,001). A taxa de eventos adversos que levaram à descontinuação do regime
experimental foi de 10,6% no grupo apalutamida e de 7,0% no grupo placebo.
Os  seguintes  eventos  adversos  ocorreram  em  uma  taxa  mais  alta  com
apalutamida  do  que  com  placebo:  erupção  cutânea  (23,8%  vs.  5,5%),
hipotireoidismo (8,1% vs. 2,0%) e fratura (11,7% vs. 6,5%). Entre homens com
câncer de próstata não metastático resistente à castração, sobrevida livre de
metástases  e  tempo  para  progressão  sintomática  foram  significativamente
maiores com apalutamida do que com placebo

3) Sobre a liberação na ANVISA e custo da medicação/material 

O medicamento APALUTAMIDA (Erleada®),  possui registro na ANVISA nú-
mero 1123634190017 com aprovação em bula para câncer de próstata  me-
tastático.   

4)  6)  
MEDICAMENTO CUSTO QUANTIDADE VALOR DO

TRATAMENTO
ANUAL

APALUTAMIDA
(Erleada®)
60  MG  COM  REV  CT
FR PLAS OPC X 120

 
     
7.138,37

     

120 comp /mês

      
   
85.660,44
             

PMC: preço máximo ao consumidor. 
PMVG: preço máximo de venda ao governo.
Obs: O custo médio do tratamento mensal e total é estimado com base no PMVG.TABELA CMED
–Atualizada em 12/03/2019

5) Sobre a incorporação pela CONITEC e do fornecimento da medicação/material pelo SUS

A Comissão  Nacional  de  Incorporação  de  Tecnologias  no  SUS  (CONITEC)
aprovou as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas (DDT) do ADENOCARCINO-
MA DE PRÓSTATA (Portaria Conjunta SAS/SCTIE nº 498 -11/05/2016). Neste
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DDT estão definidas as recomendações voltadas para o tratamento do ade-
nocarcinoma de próstata, mas não incluiu especificamente a incorporação
da apalutamida.

6)

Sobre os tratamentos disponibilizados no SUS 

CÂNCER DE PRÓSTATA LOCALMENTE AVANÇADO  T3

• Prostatectomia 

• Radioterapia 

• Hormonioterapia 

5) Conclusões

Respostas aos Questionamentos

a) Há evidências científicas de eficácia do fármaco apontado para o caso
em  exame? Qual  o  índice  de  cura,  assim  como  há  possibilidade  de
contra indicação para algum tipo de paciente?
Resposta: Há  evidencias  cientificas  de melhora  na  sobrevida  livre  de
metástases  com  mediana  de  40,5  meses  no  grupo  apalutamida,  em
comparação  com  16,2  meses  no  grupo  placebo  e  o  tempo  até  a
progressão sintomática foi  significativamente  maior  com apalutamida
do que com placebo (hazard ratio, 0,45; IC95%, 0,32 a 0,63; P <0,001).
Não há relato de cura com uso da medicação. 
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b) Há  possibilidade  de  sua  substituição  por  outro  fármaco  que  seja
fornecido  pelo  SUS  que  produza  os  mesmos  efeitos  do  fármaco
prescrito?
Resposta: Não 

c) Existem outras informações relevantes a fornecer para a solução do caso
em exame?
Resposta: Destaca-se a que o SUS disponibiliza as Diretrizes Diagnósticas
e Terapêuticas-DDT- para o tratamento do Adenocarcinoma de Próstata,
do Ministério da Saúde através da PORTARIA Nº 498, DE 11 DE MAIO DE
2016,  disponível  no
sítio:http://conitec.gov.br/images/Protocolos/DDT/DDT_Adenocarcino-
ma_Prostata.pdf.2.2. As Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas - DDT são
documentos baseados em evidência científica que visam nortear as me-
lhores condutas na área da Oncologia. A principal diferença em relação
aos PCDT é que, por conta do sistema diferenciado de financiamento
dos procedimentos e tratamentos em oncologia, este documento não se
restringe às tecnologias incorporadas no SUS, mas sim, ao que pode ser
oferecido a este paciente, considerando o financiamento repassado aos
centros de atenção e a autonomia destes na escolha da melhor opção
para cada situação clínica. É importante esclarecer, que a assistência on-
cológica no SUS não se constitui em assistência farmacêutica, a que, no
geral  e  equivocadamente,  se  costuma  resumir  o  tratamento  do
câncer. .Ela não se inclui no bloco da Assistência Farmacêutica, mas no
bloco da Assistência à Saúde de Média e Alta Complexidade (MAC) e é
ressarcida por meio de procedimentos específicos (cirúrgicos, radioterá-
picos, quimioterápicos e iodoterápicos). Para esse uso, eles são informa-
dos como procedimentos quimioterápicos no subsistema APAC (autori-
zação de procedimentos de alta complexidade), do Sistema de Informa-
ções Ambulatoriais do SUS (SIA-SUS); devem ser fornecidos pelo estabe-
lecimento de saúde credenciado no SUS e habilitado em Oncologia; e
são ressarcidos conforme o código da APAC.      Para o tratamento do
câncer é necessária a “assistência oncológica” (e não simplesmente a
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“assistência farmacêutica”), assistências estas que se incluem em dife-
rentes  pactuações  e  rubricas  orçamentárias.  Cabe  exclusivamente ao
corpo clínico do estabelecimento de saúde credenciado e habilitado à
prerrogativa e a responsabilidade pela prescrição, conforme as condutas
adotadas no hospital. Além do mais, os procedimentos que constam na
tabela do SUS não se referem a medicamentos, mas, sim,a indicações
terapêuticas de tipos e situações tumorais especificadas em cada proce-
dimento descritos e independentes de esquema terapêutico utilizado,
cabendo informar ainda que a responsabilidade pela padronização dos
medicamentos  é  dos  estabelecimentos  habilitados  em Oncologia  e  a
prescrição, prerrogativa do médico assistente do doente, conforme con-
duta adotada naquela instituição. Ou seja, os estabelecimentos de saú-
de credenciados no SUS e habilitados em Oncologia são os responsáveis
pelo fornecimento de medicamentos oncológicos que, livremente, pa-
dronizam, adquirem e prescrevem, não cabendo, de acordo com as nor-
mas de financiamento do SUS, a União e as Secretarias de Saúde arca-
rem com o custo administrativo de medicamentos oncológicos. Assim, a
partir do momento em que um hospital é habilitado para prestar assis-
tência oncológica pelo SUS,  a responsabilidade pelo fornecimento do
medicamento antineoplásico é desse hospital, seja ele público ou priva-
do, com ou sem fins lucrativos.  Na área de Oncologia, o SUS é estrutu-
rado para atender de uma forma integral e integrada os pacientes que
necessitam de tratamento de neoplasia maligna. Atualmente, a Rede de
Atenção Oncológica está formada por estabelecimentos de saúde habili-
tados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia
(UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em On-
cologia (CACON). Os hospitais habilitados como UNACON ou CACON de-
vem oferecer assistência especializada ao paciente com câncer, atuando
no diagnóstico e tratamento. Essa assistência abrange sete modalidades
integradas: diagnóstico, cirurgia oncológica, radioterapia, porte, reabili-
tação e cuidados paliativos. O Ministério da Saúde e as Secretarias de
Saúde não distribuem nem fornecem diretamente medicamentos contra
o câncer, assim como a tabela de procedimentos quimioterápicos do
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SUS não refere medicamentos, mas sim, situações tu tumoral e reque-
rem acondicionamento e guarda em ambiente de farmácia hospitalar,
muitos deles exigindo condições específicas de temperatura, umidade e
luminosidade,  com risco de perda de sua ação terapêutica.  Há de se
atentar para isso, para que se evite um nítido desperdício de recursos
públicos também pelo fornecimento de medicamentos a preços comer-
ciais,  mormente com indicação questionável,  e ainda mais individual-
mente, sem duração de uso especificada, pois INEXISTE QUIMIOTERAPIA
POR TEMPO INDEFINIDO OU INDETERMINADO EM ONCOLOGIA, DEVIDO
TODA QUIMIOTERAPIA,  DE QUALQUER FINALIDADE,  TER INTERVALOS
DE TEMPO E DURAÇÃO PREVIAMENTE PLANEJADOS, SEJA PELO ESTABE-
LECIDO A PARTIR DO COMPORTAMENTO BIOLÓGICO DO TUMOR, SEJA
PELO PROGNÓSTICO DO CASO. Assim, cabe às secretarias estaduais e
municipais de Saúde organizar o atendimento dos pacientes na rede as-
sistencial, definindo para que hospitais os pacientes, que precisam en-
trar no sistema público de saúde por meio da Rede de Atenção Básica,
deverão ser encaminhados. Para acesso ao mapa relacionando todas as
unidades credenciadas para o atendimento do câncer que integram a
rede  do  SUS  em  cada  estado,  pode  ser  consultadan  a  página:
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/cancer/site/tratamento/o
ndetratarsus/.
CONCLUSÃO: É importante informar que para o paciente ter acesso ao
tratamento oncológico pelo SUS, o mesmo deverá estar matriculado em
estabelecimento de saúde habilitado pelo SUS na área de Alta Complexi-
dade em Oncologia, na região onde reside e estar sendo acompanhado
pela equipe médica, que prescreverá o tratamento conforme protocolos
clínicos previamente padronizados. Assim caso o Hospital que assiste o
paciente não tenha incorporado o medicamento Apalutamida em seu
estabelecimento,  sugere-se  ao  autor  que  verifique  junto  ao  médico
prescritor, quanto à possibilidade de adequação do tratamento requeri-
do às alternativas fornecidas pelo hospital,  até que o Hospital  faça a
aquisição do medicamento solicitado. Uma vez que, a responsabilidade
de incorporação e fornecimento é do Hospital Credenciado.  Entretanto,
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para o tratamento de diversos tipos de câncer, existe uma gama de me-
dicamentos antineoplásicos (quimioterápicos) que são fornecidos pelos
hospitais credenciados (CACON e UNACON).

d) O fármaco prescrito tem registro na ANVISA e é disponibilizado pelo
SUS?
Resposta: O fármaco tem registo na ANVISA, mas não é disponibilizado
diretamente pelo SUS. 

e)  Em  caso  negativo  a  uma  das  perguntas  acima,  há  tratamento
alternativo disponibilizado pelo sistema público?
Resposta: O Ministério da Saúde disponibiliza as Diretrizes Diagnósticas
e  Terapêuticas  (DDT)  do  ADENOCARCINOMA  DE  PRÓSTATA  (Portaria
Conjunta SAS/SCTIE nº 498 -11/05/2016). Esses documentos são basea-
dos em evidências científicas que visam nortear as melhores condutas
na área da Oncologia. A principal diferença em relação aos PCDT é que,
por conta do sistema diferenciado de financiamento dos procedimentos
e tratamentos em oncologia, este documento não se restringe às tecno-
logias incorporadas no SUS, mas sim, ao que pode ser oferecido ao paci-
ente, considerando o financiamento repassado aos centros de atenção e
a autonomia dos mesmos na escolha da melhor opção para cada situa-
ção clínica. Nesse caso caberia a clínica credenciada pelo SUS escolher a
melhor opção para o paciente. 

f)  Existem outros  fármacos mais  baratos  mesmo não disponibilizados
pelo sistema público?
Resposta:  existe  outro  farmco,  porém  de  maior  preço.  A
Enzalutamida. Este medicamento é um novo tipo de antiandrógeno. A
enzalutamida  inibe  a  ligação  do  andrógeno  ao  receptor,  inibe  a
passagem  do  complexo  receptor-andrógeno  para  o  núcleo  e  inibe  a
duplicação do DNA e "multiplicação da célula cancerosa”. Em homens
com câncer de próstata resistentes à castração que progrediram após
uso de  análogos do LHRH ou orquiectomia, ou que já fizeram uso de
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docetaxel (medicamento quimioterápico)  enzalutamida diminui o nível
do  PSA,  reduz  ou  retarda  o  crescimento  de  tumores  e  aumenta  a
sobrevida. A enzalutamida é administrada por  via oral e a dose  é de 4
comprimidos de 40 mg diariamente (160mg).

g) Havendo tratamento oficial alternativo disponibilizado, esse possui a
mesma  eficácia  daquele  realizado  a  partir  do  uso  do  fármaco  cuja
disponibilização foi requerida nos autos?
Resposta: O  SUS  disponibiliza  procedimentos  via  APAC  para  o
pagamento de cirurgias, quimioterapia, radioterapia ou hormonioterapia
para  câncer  de  próstata.  Cada  instituição  escolhe  seu  protocolo  de
tratamento baseado em dados de estudos clínicos e guidelines nacionais
e internacionais.

h) Considerando as respostas aos itens anteriores, pode-se dizer, a partir

do  quadro  apresentada  pela  parte  autora  citada,  que  o  fármaco

prescrito e requerido judicialmente é imprescindível ao tratamento da

enfermidade que lhe acomete e à preservação ou restauração de sua

saúde e dignidade?

Resposta: De acordo com a literatura médica atual sobre o tratamento

de neoplasia de câncer de próstata, o uso da medicação solicitada pela

parte autora promoveria aumento  na  sobrevida livre de metástases e

progressão sintomática levando a uma lehor ualidade de vida.  

     7         

6) Referências
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