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NOTA TÉCNICA
1) Tema:

Trata-se de Nota Técnica Rápida para Avaliação Tecnológica para o uso do
PAZOPANIBE (VOTRIENT) no tratamento de carcinoma de células renais
claras (CID O64), EC IV.
2) 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).
O carcinoma de células renais (CCR), conhecido como câncer de células
renais ou adenocarcinoma de células renais, é o tipo mais comum de câncer
de rim. Cerca de 90% dos tumores renais são CCR, e entre estes, 70 a 80%
são tumores de células claras (CRCC), 10 a 15% são os carcinomas papilar, 3
a 5% o subtipo cromófobo e 1% carcinomas de origem dos ductos coletores.
Os demais são considerados muito raros, com prevalência abaixo de 1%. O
subtipo de CCR determinará o tratamento e pode auxiliar no diagnóstico de
uma síndrome genética hereditária. O CCR está associado à fatores de risco
como o diabetes, obesidade, sedentarismo, hipertensão arterial e histórico
familiar da doença.
O câncer renal representa 2 a 3% das neoplasias malignas do adulto. É o
sétimo câncer mais comum em homens e o nono mais comum em
mulheres. A incidência ao redor do mundo tem sido de aproximadamente
209 mil novos casos por ano e 102 mil mortes por ano. Dados mais recentes
apontam que a incidência tem aumentado 2% anualmente. A Sociedade
Americana do Câncer estima que 63.340 novos casos de câncer renal
ocorrerão em 2018 nos Estados Unidos, sendo 42.680 em homens e 22.660
em mulheres. Também, que cerca de 14.970 pessoas morrerão desta
doença, sendo 10.010 homens e 4.960 mulheres.
No Brasil, a incidência é de 7 a 10 casos por 100.000 habitantes nas
regiões mais desenvolvidas e a taxa de mortalidade por neoplasias renais no
país em anos recentes (1996-2010) espelhou a tendência global, em que a
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maioria dos indivíduos acometidos foi entre 40 e 60 anos. A idade média
dos pacientes ao diagnóstico é 64 anos. No ano de 2016, foram registrados
3.286 óbitos por neoplasia maligna renal (CID-10 C64) no Brasil,
correspondendo a 43,1% dos óbitos por neoplasias malignas do trato
urinário e por 1,5% dos óbitos por neoplasias malignas. Em 2014 os
números registrados foram 2.831 óbitos por neoplasia maligna renal,
correspondendo a 41,1% dos óbitos por neoplasias malignas do trato
urinário e por 1,4% dos óbitos por neoplasias malignas.
O aumento na incidência dos tumores renais, verificado desde a década
de 1990 pode ser atribuído ao uso mais frequente de exames de imagem,
como a tomografia computadorizada. Massas renais pequenas foram
identificadas em pacientes sem sintomas atribuíveis ao trato urinário. Dessa
forma ocorreu um aumento da incidência de carcinoma de células renais
(sobrediagnóstico) e também aumento correspondente da incidência de
neoplasias renais benignas.
Os sintomas do CCR incluem dor lombar na lateral, hematúria, massa
abdominal palpável, síndromes paraneoplásicas e manifestações de doença
metastática, como dor óssea, tosse persistente ou linfadenopatia periférica.
O exame físico tem um papel limitado no diagnóstico do CCR. As lesões
renais expansivas na sua maioria, sejam sólidas ou císticas, permanecem
assintomáticas e impalpáveis até os estágios mais avançados da doença.
Atualmente a maioria dos tumores renais é encontrada por acidente
durante exames de imagem para outras doenças, o que ocorre em estágios
bem iniciais, ocasionando em alta taxa de sobrevida dos pacientes. Estes
casos estão associados a um melhor prognóstico da doença em relação aos
indivíduos diagnosticados no surgimento dos sintomas. O prognóstico do
câncer renal está relacionado ao estágio da doença ao diagnóstico, se é
localizado ou metastático, ao tratamento realizado, à idade do paciente e à
presença ou não de comorbidades.
Tratamento recomendado
Na Diretriz Diagnóstica Terapêutica (DDT) do carcinoma de células renais
do Ministério da Saúde recomenda-se a nefrectomia radical como o
tratamento inicial para a doença metastática, com exceção dos pacientes
que não apresentam condições clínicas para procedimento cirúrgico. O
carcinoma de células renais metastático (CCRm) irressecável é incurável e
um dos tumores sólidos mais resistentes à quimioterapia. Na DDT do
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Ministério da Saúde indica-se que a quimioterapia paliativa pode ser
realizada com citocinas (interferon-alfa e interleucina-2), citotóxicos (5fluoruracil, capecitabina, doxorrubicina, gencitabina e vinblastina),
antiangiogênicos (sunitinibe, sorafenibe, pazopanibe e bevacizumabe) e
inibidores da via de sinalização da proteína mammalian target of rapamycin
(mTOR), (everolimo e tensirolimo). Nos estudos indica-se maior índice
terapêutico para os antigiogênicos ou inibidores de mTOR em comparação
ao uso de placebo ou interferona, a um custo elevado para os sistemas de
saúde. Por ser considerado incurável, na maioria das vezes, benefícios
potenciais de terapias sistêmicas devem ser pesados em relação à
toxicidade da quimioterapia com citocinas e citotóxicos e aos custos. Uma
parcela de pacientes pode apresentar doença metastática de baixo volume
e de crescimento lento, sendo potencialmente candidatos a
acompanhamento vigiado até efetiva progressão da doença antes de se
iniciar qualquer tratamento. O uso de interferon (IFN) e interleucina 2 (IL-2)
constituiu o tratamento padrão, de primeira linha, para pacientes com
câncer renal metastático, até o desenvolvimento das terapias-alvo. Esses
agentes são citocinas não específicas, com uma ação presumida pela
estimulação de resposta imunológica antitumoral. Seus benefícios foram
demonstrados em vários estudos clínicos, sendo modestos em relação à
taxa de resposta (5 a 20%), sobrevida livre de progressão e sobrevida global
(mediana de aproximadamente 12 meses). Como a eficácia é modesta e as
toxicidades consideravelmente altas, a busca por novos tratamentos ou
combinações foram necessárias. O avanço no conhecimento genético e de
biologia molecular no CRCC, permitiu a identificação de alta expressão de
fatores de transcrição induzidos por hipóxia (HIF), o que induz múltiplos
fatores de crescimento, dentre eles o fator estimulador de crescimento
vascular (VEGF), o fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) e
osinibidores da via de sinalização da proteína mTOR. Diante da importância
do VEGF na angiogênese tumoral, vários agentes foram desenvolvidos
para inibir ou bloquear sua atividade. Sunitinibe, pazopanibe e sorafenibe
foram os primeiros agentes antiangiogênicos aprovados no Brasil para
tratamento de pacientes com CRCC metastático, que podem receber
tratamento sistêmico de primeira linha com diferentes opções
terapêuticas, segundo as principais diretrizes clínicas nacionais e
internacionais.
.
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3) Eficácia do medicamento, evidências científicas e riscos

O pazopanibe É um potente inibidor multialvo da tirosinoquinase de
receptores dos fatores de crescimento endotelial vascular 1, 2 e 3 (VEGFR-1,
VEGFR-2, VEGFR-3), dos fatores de crescimento derivados de plaquetas α e
β (PDGFR-α e PDGFR-β) e do receptor do fator de célulatronco (c-KIT).
Motzer et al., 2013
Trata-se do estudo COMPARZ, randomizado, aberto, de fase III, em que
foram incluídos 1.110 pacientes, com carcinoma renal de células claras
metastático, de 14 países da América do Norte, Europa, Austrália e Ásia. Os
pacientes foram randomizados para receber pazopanibe na dose de 800
mg/dia continuamente ou sunitinibe na dose de 50 mg/dia por 4 semanas,
seguido de 2 semanas sem tratamento. Os autores do estudo relataram que
as características clínicas e demográficas foram bem balanceadas entre os
grupos. As avaliações foram realizadas com o uso de tomografia
computadorizada ou ressonância magnética, no início do tratamento
(baseline), a cada 6 semanas até a semana 24, e após esse período, a cada
12 semanas até a progressão da doença. Para obtenção dos resultados do
desfecho primário e resposta tumoral, as imagens foram reavaliadas por um
grupo de profissionais independentes que desconheciam os tratamentos
realizados.
A sobrevida livre de progressão, desfecho primário definido como o
tempo desde a randomização até a data do primeiro registro de progressão
objetiva da doença ou morte por qualquer causa, atingiu uma mediana de
8,4 meses com o tratamento com pazopanibe (IC 95%, 8,3 a 10,9) e
mediana de 9,5 meses com o tratamento com sunitinibe (IC 95%, 8,3 a 11,1)
(HR 1,05; IC 95%, 0,90 a 1,22), satisfazendo os critérios pré-planejados de
não-inferioridade (foi determinado como critério de não inferioridade para
a SLP que o limite superior do intervalo de confiança de 95% para o hazard
ratio, estimado com o uso do Modelo de riscos (hazard) proporcionais de
Cox estratificado, fosse menor que a margem de não inferioridade de 1,25).
Resposta parcial foi observada em 31% dos pacientes do grupo do
pazopanibe e em 24% dos pacientes no grupo sunitinibe. Resposta completa
foi observada em um paciente do grupo do pazopanibe e em três pacientes
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no grupo do sunitinibe. A TR foi mais alta com o tratamento com o
pazopanibe em comparação ao tratamento com o sunitinibe (31% versus
25%), porém sem significância estatística (p=0,03). A mediana de SG foi de
28,4 meses no grupo pazopanibe (IC 95%, 26,2 a 35,6) e 29,3 meses no
grupo sunitinibe (IC 95%, 25,3 a 32,5) (HR 0,91; IC 95%, 0,76 a 1,08 –
p=0,28).
A mediana de duração de tratamento foi similar em ambos os grupos, 8
meses com pazopanibe e 7,6 meses com sunitinibe, assim como
interrupções (44% e 49%, respectivamente) e redução de doses (44% e 51%,
respectivamente). A proporção de pacientes que descontinuaram o
tratamento devido a eventos adversos foi de 24% para o grupo do
pazopanibe e 20% para o grupo do sunitinibe. Os mais frequentes no estudo
foram diarreia, fadiga, hipertensão e náuseas. Os eventos adversos de
qualquer severidade (que ocorreram em mais de 10% dos pacientes em
qualquer grupo) que foram reportados mais frequentemente devido ao
tratamento com o sunitinibe do que com pazopanibe, e cuja diferença foi
significante, incluíram síndrome mão-pé (53%), inflamação de mucosa
(26%), estomatite (27%), hipotireoidismo (24%), alteração de paladar (36%),
epistaxe (18%) e fadiga (63%). Por outro lado, os eventos relacionados ao
pazopanibe foram alteração da cor do cabelo (30%), perda de peso (15%) e
alopecia (14%). Pacientes no grupo sunitinibe apresentaram maior
incidência de síndrome mão-pé e alterações hematológicas grau 3 e 4.
Pacientes no grupo pazopanibe apresentaram maior incidência de elevação
de enzimas hepáticas grau 3 e 4.
Haaland et al., 2014
Foi realizada meta-análise de comparação indireta de ensaios clínicos
randomizados de bevacizumabe com interferon-alfa (IFN-α), sunitinibe ou
pazopanibe em comparação um com o outro ou com a monoterapia de IFNα no tratamento de primeira linha de pacientes com câncer renal de células
claras metastático ou avançado, não tratados previamente. Nos estudos
foram avaliados a sobrevida global (SG), a sobrevida livre de progressão
(SLP), a taxa de resposta (TR) e os eventos adversos em pacientes com
prognóstico bom a moderado. Os estudos que forneceram os dados da
comparação entre o sunitinibe e IFN-α, incluídos na meta-análise, foram
Motzer e colaboradores, 2007 e 2009, incluídos e descritos neste relatório,
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assim como os dados da comparação entre sunitinibe e pazopanibe,
provenientes do estudo COMPARZ de Motzer e colaboradores, 2013.
Portanto, os resultados de interesse para a pergunta de pesquisa desta
análise, que serão aqui apresentados, são os resultados da comparação do
pazopanibe com a IFN-α em monoterapia, obtidos por comparação indireta.
O HR meta-estimado para a SG do pazopanibe em comparação ao IFN-α
foi de 0,74 (IC 95% 0,57 a 0,97). Da mesma forma que foi verificado para o
sunitinibe, o pazopanibe obteve melhores SLP e TR do que a monoterapia
com IFN-α. HR da SLP meta-estimado (IC 95%) foi de 0,56 (0,42 a 0,76). O
odds ratio (OR, IC 95%) meta-estimado da TR da comparação do pazopanibe
com o IFN-α em monoterapia foi 8,51 (5,20 a 13,93). As taxa de eventos
adversos foram menores para o tratamento com IFN-α, quando comparado
ao tratamento com as terapias-alvo dos estudos incluídos na meta-análise,
incluindo pazopanibe e sunitinibe. As taxas de eventos adversos, em
particular graus 3, 4 ou 5, para o IFN-α em monoterapia e o pazopanibe
foram 0,544 (IC 95% 0,505 a 0,582) e 0,744 (IC 95% 0,706 a 0,778),
respectivamente. Não houve diferenças estatisticamente significantes entre
pazopanibe versus sunitinibe para SLP.
Os autores discutem os resultados incluíndo as comparações
metanalisadas de sunitinibe e bevacizumabe em adição à IFN-α em
comparação à IFN-α em monoterapia. De acordo com as análises, os
pacientes tratados com terapias-alvo obtiveram benefícios clínicos em
pacientes com prognóstico favorável. Os desfechos obtidos favoreceram o
uso das terapias-alvo avaliadas, quando comparadas ao tratamento com
IFN-α em monoterapia. Os dados demonstraram que sunitinibe e
pazopanibe apresentaram maior TR em comparação com o bevacizumabe
em adição à IFN-α, e sugerem uma superioridade do pazopanibe em relação
ao sunitinibe, quanto à esse desfecho. Porém relatam que os ensaios que
avaliam essas intervenções, incluídos nesta meta-análise, são estudos de
fase III limitados, que fornecem dados comparando diferentes tratamentos.
A evidência apresentada é baseada em estudos de comparação direta
do sunitinibe a IFN-α, de comparação direta entre as duas tecnologias em
análise e de comparação indireta do pazopanibe com o IFN-α. Os resultados
do tratamento com sunitinibe quando comparado ao IFN-α para o
tratamento de primeira linha de pacientes com CRCC metastático
demonstraram benefícios clínicos através dos desfechos de eficácia e
segurança avaliados. No estudo em que se comparam as duas tecnologias
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mostrou-se equivalência de eficácia entre os dois grupos tratados para os
desfechos avaliados. A comparação indireta do pazopanibe com o IFN-α em
monoterapia, proveniente de revisão sistemática com metanálise de
comparações indiretas, também demonstrou alguns benefícios em
pacientes com prognóstico favorável da doença, apesar da fragilidade dos
dados obtidos pela comparação de diferentes esquemas de tratamentos. Os
estudos incluídos na revisão apresentam limitações metodológicas que
podem minimizar a magnitude do resultado obtido. No estudo de Motzer e
colaboradores os resultados finais de SG, nas análises por intenção de tratar
(ITT), os pacientes do grupo tratado com IFN receberam posteriormente
outros tratamentos, com terapias-alvo, incluindo o sunitinibe.
Há revisões sistemáticas, com metanálises de ensaios clínicos
randomizados, comparando a eficácia e a segurança dos diferentes
tratamentos de primeira linha, para o carcinoma renal metastático, que
incluem antigiogênicos como o sunitinibe e o pazopanibe, além de outras
terapias-alvo, como os inibidores da via de sinalização mTOR, em diferentes
comparações. Chang e colaboradores demonstraram que o uso de
sunitinibe foi relacioando a uma SLP significativamente maior que IFN-α
(p<0,001) e uma maior probabilidade de apresentar melhor SLP e de ser
mais seguro entre os tratamentos de primeira linha avaliados na revisão
(IFN-α, pazopanibe, bevacizumabe + IFN-α, tensirolimo + bevacizumabe,
sorafenibe, tivozanibe e axitinibe). No entanto, demonstraram que não há
diferenças estatisticamente significantes para SLP e eventos adversos
graves, entre todos os tratamentos avaliados (sunitinibe, axitinibe,
bevacizumabe, interleucina, tivozanibe, pazopanibe, sorafenibe e
temsirolimus).
A DDT do MS aponta que os medicamentos antiangiogênicos estão
relacionados a risco aumentado de eventos adversos gastrintestinais,
cardiovasculares, insuficiência renal, hematológicos (anemia, neutropenia e
trombocitopenia), sangramentos, dermatológicos (síndrome pé-mão),
hepatotoxicidade e eventos adversos fatais.
Embora não haja evidência conclusiva de que o tratamento resulte na
diminuição de sintomas, pacientes com carcinoma de células claras
metastático refratário ao tratamento inicial, que mantenham boa
capacidade funcional (escore de Karnofsky acima de 80%) e funções renal e
hepática normais, podem ser candidatos a quimioterapia com medicamento
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da mesma classe, em se tratando de medicamento antiangiogênico, ou de
outra classe terapêutica, até nova progressão da doença.
O National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) recomenda
desde 2009 o uso de sunitinibe e de 2013 o uso de pazopanibe para o
tratamento de primeira linha de pacientes com doença avançada e/ou
metastática e performance status Eastern Cooperative Oncology Group
(ECOG) 0 ou 1.
O Pan-Canadian Oncology Drug Review (pCODR) da Canadian Agency for
Drugs and Technologies in Health (CADTH) negou em 2007 a incorporação
do sunitinibe para o tratamento do CCRm refratário à citocina, alegando
dados de eficácia insuficientes e custo-efetividade incerta para esta
indicação. Em 2013, o comitê avaliou comparativamente a eficácia,
segurança, preferência dos pacientes e custo-efetividade das duas terapias,
pazopanibe e sunitinibe. Ao final desta avaliação, recomendou a
incorporação do sunitinibe em primeira linha e por considerar ambas as
tecnologias igualmente eficazes, o pazobanibe é utilizado pelos pacientes
que apresentam intolerância ao sunitinibe.
O Pharmaceutical Benefits Advisory Committee (PBAC) da Austrália,
aprovou o uso de sunitinibe em 2009 e pazopanibe em 2012 para o
tratamento de pacientes em estágio IV do CRCC.
A agência escocesa Scottish Medicines Consortim (SMC) não aprovou o
sunitinibe para o tratamento do CRCC avançado e/ou metastático. Em
análise anterior verificou o aumento da sobrevida livre de progressão e da
taxa de resposta obejetiva em comparação ao INF-α, mas considerou que as
informações a respeito da sobrevida global eram insuficientes. O
pazopanibe foi aprovado para uso restrito de pacientes em primeira lina de
tratamento do CCR avançado.

4) Sobre a liberação pela ANVISA e custo da medicação/material (parecer

farmacêutico)

Registro: 100681136
Produto: CLORIDRATO DE PAZOPANIBE
Classe Terapêutica: L1H9 - OUTROS ANTINEOPLÁSICOS INIBIDORES DA
PROTEÍNA KINASE
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Autorização: 1.00.068-5
Processo:
25351.594744/2016-09

INDICAÇÕES: Tratamento de carcinoma de células renais (RCC) avançado
e/ou metastático.
Tabela de preços da medicação (preço por)
PF
Medicamento
VOTRIENT
400 MG
COM REV CT FR PLAS OPC 8749,39
X 60

PMGV ICMS
0%

6991,64

PMGV
18%

8526,39

Custo médio
estimado do
tratamento
mensal
17.052,78

Custo global médio
estimado do
tratamento (1 ano)
204.633,36

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

5) Sobre o fornecimento da medicação/material pelo SUS (parecer

farmacêutico):

A medicação solicitada foi incorporada ao SUS. O financiamento de medicamentos oncológicos não se dá por meio dos Componentes da Assistência
Farmacêutica. O Ministério da Saúde e as Secretarias Municipais e Estaduais
de Saúde não disponibilizam diretamente medicamentos contra o câncer.
Os hospitais habilitados em Oncologia pelo SUS, sejam ele públicos ou privados, com ou sem fins lucrativos, são os responsáveis pelo fornecimento
dos medicamentos para tratamento do câncer por meio da sua inclusão nos
procedimentos quimioterápicos registrados no subsistema APAC-SIA (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade do Sistema de Informação
Ambulatorial) do SUS e são ressarcidos pelo Ministério da Saúde conforme
o código da APAC. Estes medicamentos são padronizados, adquiridos e
prescritos pelo próprio hospital e devem seguir os protocolos e diretrizes
terapêuticas do Ministério da Saúde, quando existentes. É importante informar que para o paciente ter acesso ao tratamento oncológico pelo SUS,
o mesmo deverá estar matriculado em estabelecimento de saúde habilitado
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de 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
em questão em seu estabelecimento, sugere-se ao autor que verifique junto ao médico prescritor, quanto à possibilidade de adequação do tratamento requerido 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, para o
tratamento de diversos tipos de câncer, existe uma gama de medicamentos
antineoplásicos (quimioterápicos) que são fornecidos pelos hospitais credenciados (CACON e UNACON).

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

público e a incorporação pela CONITEC:

No relatório de recomendação número 406 de dezembro de 2008, os
membros do plenário discutiram o benefício discreto obtido pelo
tratamento com os medicamentos, avaliados nos estudos descritos, que não
passam de 3 a 5 meses. Consideram que os pacientes com carcinoma de
células renais metastático ou avançado estão assistidos e são tratados no
SUS atualmente, inclusive com as referidas tecnologias, pois existe
procedimento específico para seu tratamento na tabela de Autorizações de
Procedimentos de Alta Complexidade (APAC). A rigor são tratados todos os
pacientes independentemente do tipo histológico de células claras e do
prognóstico de alto ou baixo risco.
O tratamento oncológico no SUS é ressarcido aos hospitais através do
reembolso do valor proposto para a APAC específica. O esquema de
tratamento é definido pelo hospital, que orientado pelas DDTs do Ministério
da Saúde, estabelecem sua conduta de tratamento e os medicamentos que
serão oferecidos aos pacientes. O esquema de tratamento dever ser
definido pelo médico conforme o protocolo do serviço de saúde assistencial.
Os membros da CONITEC presentes na 72ª reunião ordinária, nos dias 07 e
08 de novembro de 2018, deliberaram por recomendar a incorporação, ao
SUS, do cloridrato de pazopanibe e do malato de sunitinibe para carcinoma
renal de células claras metastático, mediante negociação de preço e
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conforme o modelo da Assistência Oncológica prestado pelo SUS. Foi
assinado em 08 de novembro de 2018 o Registro de Deliberação nº
394/2018.
7) Conclusões

A decisão do Ministério da Saúde de acolher a decisão da CONITEC
supracitada e incorporar o cloridrato de pazopanibe e malato de sunitinibe
para carcinoma renal de células claras metastático foi publicada no Diário
Oficial da União no dia 28 de dezembro de 2019. Assim caso o Hospital que
assiste o paciente não tenha incorporado o medicamento em questão em
seu estabelecimento, sugere-se ao autor que verifique junto ao médico
prescritor, quanto à possibilidade de adequação do tratamento requerido
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.

8)

Respostas aos Questionamentos
a) Há evidências científicas de eficácia e custo-efetividade do fármaco
apontado para o caso em exame?
Resposta: Sim.
b) Há possibilidade de sua substituição por outro fármaco que produza efeitos
similares do fármaco prescrito?
Resposta: Sim.
c) Existem outras informações relevantes a fornecer para a solução do caso em
exame?
Resposta: Vide texto acima.
d) O fármaco prescrito tem registro na ANVISA e é disponibilizado pelo SUS?
Resposta: Sim.
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e) Em caso negativo a uma das perguntas acima, há tratamento alternativo
eficaz disponibilizado pelo sistema público?
Resposta: Não se aplica.
f) Havendo tratamento oficial alternativo disponibilizado, esse possui eficácia
similar daquele realizado a partir do uso do fármaco cuja disponibilização foi
requerida nos autos?
Resposta: Não se aplica.
g) Considerando as respostas aos itens anteriores, pode-se dizer, a partir
do quadro apresentado 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 em detrimento a
outros disponibilizados, se for o caso?
Resposta: Não é o caso.
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