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NOTA TÉCNICA EMERGENCIAL SUPORTADA POR SISTEMA DE INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

1) Tema:

Avaliação  tecnológica  por  meio  de  Nota  Técnica  Emergencial  do  uso  de
BEVACIZUMABE 400 mg (AVASTIN®), para tratamento de Neoplasia de Reto
– CID 10 C20.

1) Considerações teóricas

Trata-se de atualização de nota técnica (NT) rápida (versão reduzida e mais
simples por se tratar de medicação(ões)/tratamento(s)/procedimento(s) de
indicação  e  critérios  estabelecidos  na  literatura  suportado  pelo  uso  de
inteligência artificial para síntese das evidências).

2) Eficácia do medicamento

Avastin® é o nome comercial de bevacizumabe, um anticorpo monoclonal
humanizado recombinante, produzido por tecnologia de DNA recombinante
em um sistema de expressão de célula de mamífero de ovário de hamster
chinês, em meio nutriente que contém o antibiótico gentamicina, o qual é
purificado por um processo que inclui inativação viral específica e etapas de
remoção.  Gentamicina  é  detectável  no  produto  final  em ≤  0,35  ppm.  O
bevacizumabe é constituído de 214 aminoácidos e tem peso molecular de,
aproximadamente, 149 mil dáltons. 

Mecanismo  de  ação:  Avastin®  é  um  anticorpo  monoclonal  humanizado
recombinante que se liga e neutraliza seletivamente a atividade biológica do
fator  de  crescimento  do  endotélio  vascular  humano  (VEGF).  O
bevacizumabe contém regiões estruturais humanas, com regiões ligantes de
antígenos  de  um  anticorpo  murino  humanizado,  que  se  liga  ao  VEGF.
Avastin® inibe a ligação de VEGF a seus receptores, Flt-1 e KDR, na superfície
das  células  endoteliais.  A  neutralização  da  atividade  biológica  do  VEGF
reduz a vascularização de tumores, inibindo, assim, o crescimento tumoral.
A administração de bevacizumabe (ou de seu anticorpo murino original) a
modelos de xenoenxerto de câncer em camundongos resultou em atividade
antitumoral  extensa  em  cânceres  humanos,  incluindo  câncer  colorretal,
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mama, pâncreas e próstata. A progressão da doença metastática foi inibida,
e a permeabilidade microvascular foi reduzida. 

.

3) Evidências científicas

As  evidências  relevantes  encontram-se  sumarizadas  no  relatório  de
inteligência artificial anexo.

 O câncer colorretal (CCR) é uma neoplasia que acomete os segmentos do
intestino grosso (cólon, reto e ânus) e é considerada, segundo a Organização
Mundial  de  Saúde,  a  neoplasia  maligna mais  comum do tubo digestivo;
sendo  mais  frequente  em  homens  do que  em mulheres.  A  idade  é  um
importante  fator  de  risco;  assim,  esta  doença  é  pouco  frequente  em
pacientes  abaixo  de  40  anos.  O  CCR  é  potencialmente  letal,  sendo  o
prognóstico intimamente relacionado com o estágio clínico da doença. 

Segundo  o  Instituto  Nacional  de  Câncer  (INCA),  no  Brasil,  as  taxas  de
incidência  do  CCR,  conforme  a  região  demográfica  sofrem  importantes
variações, sendo mais frequente na região Sul e menos frequente na região
Norte,  refletindo  assim  a  heterogeneidade  em  termos  de  fatores
ambientais, dietéticos e a sua relação com a suscetibilidade genética. 

A  escolha  do  tratamento  para  o  CCR  deve  está  na  dependência  do
estadiamento  da  doença,  capacidade  funcional  e  condições  clínicas  do
paciente. As opções terapêuticas são cirurgia, quimioterapia e radioterapia.
O Sistema Único de Saúde (SUS)  oferta tratamento para  CCR através  de
hospitais credenciados ao serviço de atendimento oncológico. 
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4) Dos tratamentos disponibilizados pelo SUS

             
O Sistema Único de Saúde disponibiliza o tratamento quimioterápico baseado em 5-
fluorouracil e leucovorin além da ressecção cirúrgica.
São os seguintes os procedimentos da tabela do SUS para a quimioterapia do carcino-
ma de cólon ou do reto:
QUIMIOTERAPIA PALIATIVA - ADULTO
03.04.02.001-0 - Quimioterapia do adenocarcinoma
de cólon avançado -1ª linha
03.04.02.002-8 - Quimioterapia do adenocarcinoma
de cólon avançado - 2ª linha
03.04.02.009-5 - Quimioterapia do adenocarcinoma
de reto avançado -1ª linha
03.04.02.010-9 - Quimioterapia do adenocarcinoma
de reto avançado - 2ª linha
QUIMIOTERAPIA PRÉVIA (NEOADJUVANTE) –ADULTO
 03.04.04.001-0 - Quimioterapia do adenocarcinoma de reto (prévia)
 03.04.04.005-3 - Quimioterapia do carcinoma epidermoide de reto/canal anal/mar-
gem anal
QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE (PROFILÁTICA) -ADULTO
03.04.05.002-4 - Quimioterapia de adenocarcinoma de cólon
03.04.05.003-2 - Quimioterapia do adenocarcinomade reto (adjuvante)
QUIMIOTERAPIA - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS
03.04.08.004-7 - Quimioterapia intra-arterial
03.04.08.006-3 - Quimioterapia intracavitária
Para fins de avaliação e controle, deve ser considerada quimioterapia de 2ª linha toda
Quimioterapia antineoplásica paliativa realizada após uma quimioterapia paliativa ini-
cial (1ª linha) não importa em que estabelecimento ou sistema de saúde tenha sido re-
alizada.
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5) Sobre a liberação pela ANVISA

O  Medicamento  Avastin®  (bevacizumabe),  possui  registro  aprovado  na
ANVISA. Conforme bula está indicado para:

Câncer colorretal metastático (CCRm)

Avastin®, em combinação com quimioterapia à base de fluoropirimidina, é
indicado  para  o  tratamento  de  pacientes  com  carcinoma  colorretal
metastático.

Câncer  de  pulmão  de  não  pequenas  células  localmente  avançado,
metastático ou recorrente

Avastin®, em combinação com quimioterapia à base de platina, é indicado
para o tratamento de primeira linha de pacientes com câncer de pulmão de
não  pequenas  células,  não  escamoso,  irressecável,  localmente  avançado,
metastático ou recorrente.

Avastin®, em combinação com erlotinibe, é indicado para o tratamento de
primeira linha de pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células,
não  escamoso,  irressecável,  avançado,  metastático  ou  recorrente  com
mutações ativadoras de EGFR (receptor do fator de crescimento epidérmico).

Câncer de mama metastático ou localmente recorrente (CMM)

Avastin®, em combinação com paclitaxel, é indicado para o tratamento em
primeira linha de pacientes com câncer de mama localmente recorrente ou
metastático  que  não  tenham  recebido  quimioterapia  prévia  para  doença
metastática ou localmente recorrente.

Avastin® , em combinação com capecitabina, é indicado para o tratamento
em primeira linha de pacientes com câncer de mama localmente recorrente
ou  metastático  para  os  quais  o  tratamento  com  outras  opções  de
quimioterapia,  incluindo  taxanos  e  antraciclinas,  não  seja  considerado
apropriado.  Pacientes  que  tenham  recebido  regimes  de  tratamento
adjuvante contendo taxanos e antraciclinas nos últimos 12 meses não são

elegíveis ao tratamento com Avastin® em combinação com capecitabina.

Câncer de células renais metastático e / ou avançado (mRCC)

Avastin®  ,  em  combinação  com  alfainterferona  2a,  é  indicado  para  o
tratamento  de  primeira  linha  de  pacientes  com  câncer  de  células  renais
avançado e / ou metastático.
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Câncer epitelial de ovário, tuba uterina e peritoneal primário

Avastin® , em combinação com carboplatina e paclitaxel, é indicado para o
tratamento de primeira linha de pacientes com câncer epitelial  de ovário,
tuba uterina e peritoneal  primário avançados (International  Federation of
Gynecology and Obstetrics – FIGO – III B, III C e IV).

Avastin® , em combinação com carboplatina e gencitabina, é indicado para o
tratamento de pacientes adultos com câncer epitelial de ovário, tuba uterina
e  peritoneal  primário  com primeira  recorrência  e  sensível  à  platina,  sem
terapia prévia com bevacizumabe ou outros inibidores de VEGF ou agentes
direcionados a receptores de VEGF.

Avastin® , em combinação com carboplatina e paclitaxel, é indicado para o
tratamento de pacientes  adultos  com câncer  epitelial  primário de ovário,
tuba uterina e peritônio, recorrente e sensível à platina.

Avastin®  ,  em  combinação  com  paclitaxel,  topotecana  ou  doxorrubicina
lipossomal peguilada, é indicado para o tratamento de pacientes com câncer
epitelial  de  ovário,  tuba  uterina  e  peritoneal  primário,  recorrentes  e
resistentes à platina, que não tenham recebido mais do que dois regimes
prévios  de  quimioterapia  e  que  não  receberam  terapia  prévia  com
bevacizumabe  ou  outros  inibidores  de  VEGF  ou  agentes  direcionados  a
receptores de VEGF.

Câncer de colo do útero

Avastin®, em combinação com paclitaxel e cisplatina ou, alternativamente,
paclitaxel e topotecana em pacientes que não podem receber terapia com
platina, é indicado para o tratamento de câncer de colo do útero persistente,
recorrente ou metastático, 

6) Sobre a incorporação pela CONITEC

Não  foram  encontradas  manifestações  da  CONITEC  acerca  do  uso  da
medicação Bevacizumabe para câncer de reto.
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7) Do fornecimento da medicação pelo SUS

O medicamento Avastin (bevacizumabe ) não é fornecido pelo SUS.

8) Sobre a presença de diretriz clínica do Ministério da Saúde ou de órgão
público

Existe uma diretriz aprovada pelo Ministério da Saúde através da PORTARIA
Nº 958, DE 26 DE SETEMBRO DE 2014 que aprova as Diretrizes Diagnósticas
e Terapêuticas do Câncer de Cólon e Reto: 

A quimioterapia adjuvante está indicada para doentes com câncer colorretal
no  estágio  III  e,  excepcionalmente,  no  estágio  II,  a  critério  médico.
Empregam-se  esquemas  terapêuticos,  quimioterápicos,  baseados  em
fluoropirimidina (5- fluorouracila ou capecitabina – para casos em estágio
II), associados ou não a oxaliplatina (para casosem estágio III). 

Não se encontra definido o papel da quimioterapia contendo bevacizumabe
ou cetuximabe no tratamento adjuvante do câncer de cólon.  O início do
tratamento adjuvante deve ocorrer  entre 4 e 6 semanas após à cirurgia,
havendo evidência de que o ganho em termos de sobrevida reduz-se 14% a
cada  4  semanas  de  atraso,havendo  porém  algum  benefício  para
tratamentos iniciados até 12 semanas após o tratamento cirúrgico. 

A  quimioterapia  prévia  (pré-operatória)  está  indicada  para  doentes  com
câncer de reto no estágio II ou III, associada à radioterapia. Empregam-se
esquemas  terapêuticos  baseados  em  fluoropirimidina.  Não  se  encontra
definido  o  papel  da  quimioterapia  contendo  oxaliplatina,  irinotecano,
bevacizumabe ou cetuximabe na quimioterapia prévia do câncer de reto. 

A quimioterapia paliativa está indicada para doentes com câncer colorretal
recidivado inoperável ou com doença no estágio IV ao diagnóstico, a critério
médico.  Empregam-se  esquemas  terapêuticos  baseados  em
fluoropirimidina, associada ou não a oxaliplatina, irinotecano, mitomicina C,
bevacizumabe,  cetuximabe  ou  panitumumabe,  observando-se
características clínicas do doente e condutas adotadas no hospital. 
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Muitos  esquemas  de  quimioterapia  sistêmica  podem  ser  usados  com
finalidade  paliativa,  contendo  medicamentos  tais  como  5-fluorouracil,
capecitabina,  irinotecano,  oxaliplatina,  raltitrexede,  bevacizumabe  e
cetuximabe,  em  monoterapia  ou  em  associação,  por  até  três  linhas  de
tratamento.  A  seleção  do  tratamento  deve  considerar  as  características
fisiológicas  e  capacidade  funcional  individual,  perfil  de  toxicidade,
preferências  do  doente  e  protocolos  terapêuticos  institucionais.
Recomenda-se que a quimioterapia paliativa de 1ª linha seja realizada para
doentes com capacidade funcional 0, 1 ou 2 na escala de Zubrod. Quando
medicamente possível, o tratamento deve ser feito com esquema contendo
fluoropirimidina associada com oxaliplatina ou irinotecano.

Doentes  em  tratamento  com  esquema  baseado  em  oxaliplatina,  com
benefício  antitumoral,  mas  que  apresentem  neuropatia  periférica
sintomática,  podem receber  tratamento com 5-FU e ácido folínico como
terapia de manutenção. 

A  adição  de  bevacizumabe  à  quimioterapia  de  1ª  linha  com
fluoropirimidina e oxaliplatina não resultou em benefício em termos de
ganho de sobrevida para os doentes tratados em um estudo primário, em
que pese análise de subgrupo posterior (doentes maiores de 65 anos), não
planejada  antes  do  experimento,  e  meta-análise  de  estudos  negativos
sugerirem o contrário. Com esquemas contendo irinotecano, recomenda-se
a  associação  com  fluoropirimidina  por  infusão  prolongada  ou  em
formulação oral. 

Não há demonstração de vantagem em termos de ganho de sobrevida
para  a  adição  de  bevacizumabe à  quimioterapia  de  1ª  linha  com
fluoropirimidina infusional e irinotecano.  O uso do bevacizumabe associa-
se  a  um maior  risco  de  perfuração  intestinal,  sangramento  e  isquemia
cardíaca.  Recomenda-se  que a quimioterapia paliativa de 2ª  linha ou  3ª
linha sejam realizadas apenas para doentes com capacidade funcional 0 ou
1 na escala de Zubrod, pois não há evidência científica de que o tratamento
antineoplásico paliativo seja seguro ou eficaz para doentes com capacidade
funcional  2.  O esquema quimioterápico deve ser  selecionado segundo o
esquema  usado  anteriormente  e  o  perfil  de  segurança  e  eficácia  então
observados.

9) Custo da medicação
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Medicamento
AVASTIN (ROCHE QUÍMICOS E 
FARMACÊUTICOS) 25 MG/ML 
SOL DIL INFUS IV CT FA VD 
TRANS X 16 ML

Tabela de preços da medicação (preço por)
PF PMC ICMS 0% PMG 18% Custo médio

estimado do
tratamento

mensal

Custo global médio
estimado do

tratamento (2 anos) 

R$ 5412,00 R$ 4324,73 R$6600,00 R$ 8.649,46 R$ 103.793.52

PF: Preço de fábrica
PMC: preço máximo ao consumidor
PMG: preço máximo ao governo

10) Conclusões

De acordo com a avaliação realizada pela inteligência artificial considerando
as  características  clínicas  e  epidemiológicas  da  paciente  em  questão  e
evidências  relevantes  da  literatura,  aproveitando  o  processamento  de
linguagem natural e algoritmos avançados de aprendizado de máquina para
pesquisar um corpus de mais de 300 revistas médicas, mais de 250 livros e
15  milhões  de  páginas  de  texto,  chega-se  à  conclusão  que  existem
tratamentos igualmente eficazes para o caso dentre os disponibilizados pelo
SUS. Ademais, a adição de bevacizumabe à quimioterapia de 1ª linha com
fluoropirimidina  e  oxaliplatina  não  resultou  em  benefício  em  termos  de
ganho  de  sobrevida,  não  há  demonstração  de  vantagem  em  termos  de
ganho de sobrevida para a adição de bevacizumabe à quimioterapia de 1ª
linha com fluoropirimidina infusional e irinotecano e o uso do bevacizumabe
associa-se  a  um  maior  risco  de  perfuração  intestinal,  sangramento  e
isquemia cardíaca.

11) Respostas aos Questionamentos
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Resposta: Não, sim, não, sim.

Resposta: Sim, sem subsídios para afirmar com convicção.

Resposta: Sim, ver acima, sim.

Resposta: Não.

Resposta: Não.

Resposta: Sim, sim.
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Resposta: Sim.

Resposta: Sim.

Resposta: 103.793.52 reais.

Resposta: Não.   
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