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NOTA TÉCNICA RÁPIDA DE NÚMERO 295

1) Tema: Uso do Nivolumabe para o tratamento de segunda linha do carcinoma de
células renais metastático.

2) Considerações sobre o caso em questão:

Trata-se de um paciente de 72 anos portador de carcinoma de células renais metastático
– cuja histologia não foi especificada por seu médico assistente - diagnosticado em 2017, tendo
sido submetido a nefrectomia esquerda em agosto do mesmo ano.
Em dezembro de 2018 foi detectada recorrência da doença e, por este motivo, em
fevereiro de 2019, o paciente foi submetido a terapia alvo de primeira linha com Pazopanibe 800
mg/dia, uma terapia não fornecida pelo SUS e que provavelmente já fora instituída por meio
de decisão judicial. Não obstante à instituição desta terapia, o paciente evoluiu com progressão
da doença (detectada em maio de 2019). Neste momento, o impetrante pleiteia terapia de
segunda linha com Nivolumabe. Por fim, noticia que não possui condições financeiras para arcar
com o valor desta medicação.

3) Considerações breves sobre a droga Nivolumabe.

O NIVOLUMAB é um anticorpo monoclonal, uma droga produzida através de técnicas de
engenharia genética. Trata-se de um tipo de proteína desenvolvida para reconhecer e se ligar a
uma outra proteína alvo no organismo, designada receptor de morte celular programada 1
(PDL1), o qual pode bloquear a atividade dos linfócitos T (um tipo de glóbulo branco que faz
parte do sistema imunitário). Pela fixação ao PDL1, o NIVOLUMAB previne o bloqueio das células
T, ajudando assim no aumento da sua atividade antitumoral contra as células do carcinoma.
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4) Documentos utilizado como referência.
Em virtude de se tratar de patologia e indicação terapêutica semelhantes, a presente
NTR terá como referência as considerações técnicas relacionadas à avaliação desta tecnologia
expressas no documento intitulado “Síntese de Evidências – Nivolumabe para o tratamento do
carcinoma de células renais avançado” (de março de 2017, o qual também será enviado em
anexo) do Centro Colaborador do SUS, uma entidade ligada à Faculdade de Farmácia da
Universidade Federal de Minas Gerais. Por este motivo – por considerar que o tema já fora
exaustivamente e adequadamente explorado neste documento – a presente NT adotará o
modelo de NTR e se restringirá à resposta aos quesitos judiciais.
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5) Conclusões (respostas aos quesitos judiciais)
A) Qual o tratamento disponibilizado atualmente pelo sistema público para a doença que
acomete a parte autora, considerando as peculiaridades do presente caso?

Resposta: O SUS disponibiliza para o tratamento do carcinoma de células renais
metastático as opções de radioterapia, quimioterapia e imunoterapia.
A radioterapia, destinada ao controle de sintomas locais como dor ou sangramento,
talvez não se aplique ao caso em questão neste momento.
Quanto à quimioterapia, em geral este tipo de tumor costuma responder de forma
bastante precária a esta opção terapêutica.
No que diz respeito à imunoterapia, realizada normalmente com interferon alfa e
interleucina 2, parece haver apenas resposta modesta, porém às custas de elevada toxicidade.
Esta toxicidade produz elevação indireta de custos relacionadas às complicações a serem
tratadas 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 o Pazopanibe (medicamento já utilizado pelo paciente e
possivelmente obtido através da via judicial) e nem o Nivolumabe para o tratamento da
patologia em questão. Tais fármacos tampouco fazem parte da lista da RENAME.
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B) O fármaco requerido nesta ação se apresenta como indicado e eficiente para tratamento
da doença que acomete a parte autora? Em caso positivo, pode e/ou deve ser ministrado
eficazmente no caso da parte promovente?

Resposta: O Nivolumabe é indicado para o tratamento paliativo do carcinoma de células
renais avançado em indivíduos que realizaram uso prévio de antiangiogênico (como o paciente
do caso em questão, o qual já fizera uso do antiagiogênico Pazopanibe). Não foram observadas
diferenças estatisticamente significantes para os desfechos de sobrevida global e de sobrevida
livre de progressão. O Nivolumabe mostrou uma taxa de resposta objetiva significativamente
maior do que o everolimus, menor risco de morte e foi melhor tolerado. Apesar de ser baseado
em apenas um ensaio clínico randomizado, considera-se que nivolumabe é uma alternativa
eficaz e tolerável para indivíduos que já realizaram tratamento prévio com antiangiogênico, com
alguns benefícios em relação ao everolimus (uma outra droga utilizada como segunda linha).
Ressalta-se, entretanto, a necessidade de redução do seu custo, uma vez que não é considerado
uma alternativa atualmente custo-efetiva no contexto de outros países (com maior renda per
capita que a brasileira) e tem potencial para um substancial impacto orçamentário.

C) Existem estudos que comprovam a eficácia da referida droga diante da moléstia que
acomete a parte requerente?

Resposta: Sim. O nivolumabe foi incluíndo num ensaio clínico randomizado aberto que
o avaliou o para o tratamento do carcinoma de células renais, comparando-o ao everolimus (no
contexto da terapia de segunda linha). Motzer et al, em 2015, conduziram este ensaio clínico
randomizado, aberto, de fase III, comparando o nivolumabe com o everolimus em pacientes com
carcinoma de células renais que receberam tratamento prévio com um ou dois regimes de
terapia antiangiogênica (exatamente como o paciente do caso em questão). Um total de 821
pacientes foram randomizados (em proporção de 1: 1) para receber 3 mg/kg de nivolumabe por
via endovenosa a cada 2 semanas ou um comprimido de 10 mg de everolimus por via oral uma
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vez por dia. Houve um seguimento mínimo de 14 meses, com 70% dos pacientes interrompendo
o tratamento como resultado da progressão da doença durante o seguimento. O desfecho
primário foi a sobrevida global. A mediana de sobrevida global foi de 25,0 meses (intervalo de
confiança de 95% [IC95%], 21,8 a não estimável) com nivolumabe e de 19,6 meses (IC95%, 17,6
a 23,1) com everolimus. O risco (Hazard Ratio) de morte com nivolumabe versus everolimus foi
de 0,73 (IC 98,5%, 0,57 a 0,93; P = 0,002), que correspondeu ao critérios pré-especificado de
superioridade (P≤0,0148). A taxa de resposta objetiva foi maior com o nivolumabe do que com
o everolimus (25% vs. 5%, razão de chances de 5,98 [IC95%, 3,68 a 9,72], P <0,001). A mediana
de sobrevida livre de progressão foi de 4,6 meses (IC 95%, 3,7 a 5,4) com nivolumabe e de 4,4
meses (IC 95%, 3,7 a 5,5) com everolimus (HR 0,88; IC 95%: 0,75 a 1,03; P = 0,11). O nivolumabe
foi melhor tolerado do que o everolimus com uma duração mediana mais longa de tratamento
(5,5 meses vs 2,7 meses) e menos eventos adversos (79% vs 88%).
Oito por cento dos doentes que receberam nivolumabe e 13% dos que receberam
everolimus descontinuaram o tratamento como resultado de eventos adversos. O nivolumabe
apresentou uma menor percentagem de eventos adversos de grau 3 ou 4 comparados com
everolimus (19% vs 37%).
Ressalte-se quem nem o nivolumabe e nem o everolimus são fármacos fornecidos pelo
SUS.

D) Há possibilidade de contraindicação para algum tipo de paciente? Ou: a medicação é
contraindicada para o caso do autor?
Resposta: Não parece haver contraindicações para a utilização do Nivolumabe no caso
em questão.
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E) Existem outras drogas adequadas ao tratamento da parte autora?

Resposta: As opções disponibilizadas pelo SUS para a patologia em questão apresentam,
em geral, respostas modestas e alta toxicidade, não sendo opções aceitáveis para o caso em
questão.
A terapia proposta pelo médico assistente é a preconizada pelas principais sociedades
internacionais de Oncologia. Ressalta-se, entretanto, a necessidade de redução do seu custo,
uma vez que não é considerada uma alternativa atualmente custo-efetiva no contexto de outros
países com renda per capita superior à brasileira e que sua incorporação no âmbito do SUS teria
potencial para um substancial impacto orçamentário.

F) A medicação requerida neste processo é aprovada pela ANVISA e está incorporada
ao SUS?
Resposta: O fármaco solicitado pela parte autora já tem registro na ANVISA, mas não
foi incorporado ao SUS.

G) Existe alguma outra observação a ser feita, especificamente, em relação ao uso do
citado medicamento no presente caso?
Resposta: Sim. Um dado que chama atenção neste processo é a omissão do subtipo
histológico da neoplasia que acomete a parte autora. O estudo que demonstrou alguma
eficácia do Nivolumabe no tratamento paliativo do carcinoma de células renais metastático
envolveu exclusivamente o subtipo de células claras, o que em momento algum foi especificado
se tratar deste caso pelo médico assistente no corpo do processo.
A propósito, existem diversos outros subtipos histológicos de carcinoma de células renais
– tais como os subtipos papilar (15% a 20%), de células granulares (7%), de células cromófobas
(6% a 11%), de células do ducto coletor (menos que 1%) e mesmo o subtipo sarcomatóide. Para
estes subtipos histológicos a evidência científica do benefício da terapia proposta é bem mais
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imprecisa.
Um outro aspecto a ser considerado é o de que o paciente já fez uso de terapia prévia à
nova terapia proposta muito provavelmente através da via judicial, uma vez que o Pazopanibe
não costuma ser fornecido pelo SUS.
Ademais, ainda que a terapia proposta esteja de acordo com as principais diretrizes
internacionais, é importante que se compreenda o seu caráter paliativo, e não curativo. Em geral,
o que se espera da terapia proposta seria um ganho médio do tempo de sobrevida da ordem de
4,5 a 6 meses, com uma melhora significativa, porém limitada da qualidade de vida do paciente.
Ressalta-se ainda, a necessidade de redução do custo da medicação proposta, uma vez
que não é considerada uma alternativa atualmente custo-efetiva no contexto de outros países
com renda per capita até mesmo superior à brasileira e que sua incorporação no âmbito do SUS
teria potencial para um substancial impacto orçamentário.
H) Considerando as respostas aos itens anteriores, pode-se dizer, a partir do quadro
apresentado pela parte autora, 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? Em caso de resposta negativa, apontar a alternativa, dizendo se essa
é fornecida pelo setor público ou não.

Resposta: A prescrição do fármaco em questão parece estar de acordo com as
recomendações das diretrizes das principais sociedades médicas internacionais de Oncologia.
Uma lacuna relevante, entretanto, permanece em aberto neste caso específico: a ausência de
uma informação mais clara a respeito do subtipo histológico do tumor em questão, o que torna
bem mais incerto o potencial benefício da medicação prescrita pelo médico assistente da parte
autora.
Ademais, conforme já expresso no questionamento anterior, é importante que se
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compreenda o caráter paliativo da terapia proposta, e não curativo, com ganhos limitados tanto
no tempo de sobrevida quanto na qualidade de vida do paciente.
Ressalta-se ainda o seu custo elevado, o que faz com não seja considerada uma
alternativa atualmente custo-efetiva no contexto de outros países com renda per capita até
mesmo superior à brasileira. Ademais, reiteramos que sua incorporação no âmbito do SUS teria
potencial para um substancial impacto orçamentário.
6) Referências.
1) Avaliação do Nivolumabe para o tratamento do Carcinoma de Células Renais
Avançado – Síntese de Evidências. Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas
Gerais (Centro Colaborador do SUS), março de 2017.
2) Nivolumabe versus Everolimus in Advanced Renal-Cell Carcinoma. N Engl J Med 2015;
373:1803-1813. DOI: 10.1056/NEJMoa1510665.
3) Nota Técnica número 117, de 17/05/2018. NAT Jus Ceará.
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