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NOTA TÉCNICA 

 

1) Tema: 

Trata-se de Nota Técnica Rápida para Avaliação Tecnológica para o uso do 
vandetanibe (CAPRELSA) para o tratamento de carcinoma medular de 
tireóide.  

 

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 câncer de tireoide é o tumor endócrino maligno mais comum, mas 
representa apenas ± 1% de todas as doenças malignas. A doença é mais 
comum em mulheres do que em homens. De acordo com o Cancer Research 
UK, 3.404 novos diagnósticos de câncer de tireoide foram relatados na 
Inglaterra em 2014: 966 casos (28%) foram em homens e 2.438 casos (72%) 
em mulheres. A taxa de incidência padronizada por idade de câncer de 
tireoide é relatada em 7 por 100.000 mulheres e 3 por 100.000 homens. A 
taxa de incidência do Reino Unido é a 11ª mais baixa na Europa para 
homens e a 15ª mais baixa na Europa para mulheres. Segundo projeção 
norte-americana, o câncer de tireoide ocupará a quarta posição entre as 
neoplasias malignas mais frequentes em 2030, e possivelmente esse padrão 
também será verificado em outros países. Apontado como possível hipótese 
para o aumento da incidência, o sobrediagnóstico – atribuído à introdução 
de novas tecnologias diagnósticas – implica a detecção e o tratamento de 
tumores de baixo risco, além de gerar uma morbidade permanente, 
associada à tireoidectomia e à reposição hormonal. Essas questões 
conferem relevância à situação do câncer de tireoide para a Saúde Pública, 
ainda que, no Brasil, os estudos acerca do perfil de casos atendidos no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) sejam escassos.  A idade média no 
diagnóstico é de aproximadamente 50 anos. Existem quatro tipos principais 
de câncer de tireoide: (1) papilar, (2) folicular, (3) medular e (4) anaplásico. 

O câncer papilar e folicular da tireoide são os tipos mais comuns de câncer 
da tireoide e respondem por> 90% de todos os casos. O câncer medular da 
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tireoide (CMT), o tipo de doença considerado neste relatório, se desenvolve 
a partir de células parafoliculares (também conhecidas como células C) ) e 
comumente se apresenta como uma massa no pescoço. O CMT é muito raro 
e representa ≈5% de todos os cânceres de tireoide, embora uma frequência 
mais baixa tenha sido citada pelas diretrizes da American Thyroid 
Association. Câncer anaplásico, linfomas de tireoide e metástases na 
tireoide de outros tumores primários são mais raros do que o CMT; O 
câncer anaplásico da tireoide é responsável por ≈2% de todos os cânceres 
da tireoide. O CMT é relatado como responsável por 3% de todos os 
cânceres da tireoide em adultos e 10% de todos os cânceres da tireoide em 
crianças. Com base nas estimativas de incidência da doença em 2014,  o 
número de novos casos de CMT na Inglaterra em qualquer ano seria de 
aproximadamente 170 indivíduos (5% de 3404). Existem quatro tipos de 
CMT: (1) esporádico, (2) neoplasia endócrina múltipla (MEN) 2 
(anteriormente MEN 2A), (3) MEN 3 (anteriormente MEN 2B) e (4) CMT 
familiar. As taxas de incidência para cada tipo diferem por idade e sexo.1 
Aproximadamente 75% dos casos de CMT são esporádicos por natureza, 
enquanto os 25% restantes são determinados geneticamente (MEN 2, MEN 
3 e CMT familiar). O oncogene RE-arranjado durante a transfecção (RET) é 
central para o desenvolvimento de CMT esporádico e hereditário. O teste da 
linha germinativa da mutação do oncogene RET é recomendado para todos 
os casos confirmados de CMT para estabelecer a possível base hereditária 
para a doença em um indivíduo e para facilitar a identificação de membros 
da família que podem estar em risco. Quase todos os pacientes com MEN 2, 
MEN 3 e CMT familiar têm mutação RET da linha germinativa, enquanto 
aproximadamente 40–50% dos pacientes com CMT esporádico têm 
mutações RET somáticas.  

Diagnóstico e tratamento  

Em> 75% dos casos, os pacientes com CMT geralmente apresentam um 
nódulo no pescoço (o que pode representar uma massa da tireóide ou 
linfonodo) ou metástases à distância. Os caroços não são geralmente 
associados a outros sintomas, mas podem ocasionalmente causar disfagia 
(dificuldade ou desconforto para engolir) ou disfonia (dificuldade em falar). 
Os sintomas também podem estar relacionados ao efeito de metástases, 
especialmente diarreia, rubor, dispneia e dor óssea. 

O diagnóstico é geralmente feito por citologia aspirativa por agulha fina de 
um nódulo da tireoide ou linfonodo ou biópsia por agulha com orientação 
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de ultrassom, juntamente com investigações bioquímicas de biomarcadores 
séricos, especialmente calcitonina (CTN). CTN é o principal produto 
secretado pelas células C: níveis de CTN> 100 pg / ml são considerados 
como tendo um valor preditivo positivo de 100% para a presença de CMT. A 
doença é estagiada e, se apropriado, a cirurgia é realizada (geralmente 
tireoidectomia total e dissecção do nó do compartimento central, com ou 
sem esvaziamento cervical lateral). Os pacientes com CMT podem ser 
classificados em três grupos: (1) pacientes com doença localizada sem 
evidência de metástases, nos quais a cura cirúrgica é possível; (2) pacientes 
com doença metastática limitada ao pescoço, nos quais a cura cirúrgica 
pode ser possível, mas nem sempre é alcançada; e (3) pacientes com 
metástases à distância, que é a doença se espalhou para fora do pescoço e 
em quem a cirurgia não é curativa. O único tratamento curativo para CMT é 
a ressecção cirúrgica completa, mas linfonodos ou metástases sistêmicas 
estão presentes no diagnóstico inicial em cerca de metade dos casos de 
CMT e a ressecção às vezes é incompleta devido a extensa propagação 
lateral. 

Pacientes com CMT localmente avançado ou metastático irressecável foram 
o foco desta revisão. Para esses pacientes, as opções de tratamento são 
limitadas porque o CMT é relativamente insensível às doses convencionais 
de radioterapia e a todos os regimes quimioterápicos testados. Portanto, 
pacientes com sintomas progressivos da doença, de acordo com os critérios 
dos Critérios de Avaliação de Resposta em Tumores Sólidos (RECIST), são os 
principais candidatos para tratamento sistêmico. 

 

3) Eficácia do medicamento, evidências científicas e riscos 

Vandetanibe é um inibidor potente do receptor-2 de VEGF (VEGFR-2) 
(também conhecido como receptor contendo domínio de inserção de 
quinase), do receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) e da 
tirosina quinases RET. O vandetanibe também é um inibidor submicromolar 
da tirosina quinase do receptor endotelial vascular. Vandetanibe inibe a 
migração de células endoteliais estimuladas por VEGF, proliferação, 
sobrevivência e formação de novos vasos sanguíneos em modelos in vitro 
de angiogênese. Além disso, o vandetanib inibe o EGF RTK estimulado pelo 
fator de crescimento epidérmico (EGF) em células tumorais e células 
endoteliais. Vandetanibe ainda inibe a proliferação celular dependente de 
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EGFR e a sobrevivência celular in vitro. Vandetanib também inibe o tipo 
selvagem e a maioria das formas mutadas e ativadas de RET, e inibe 
significativamente a proliferação de linhas de células de CMT in vitro. A 
administração de vandetanibe in vivo reduziu a angiogênese induzida por 
células tumorais, permeabilidade de vasos tumorais, densidade de 
microvasos tumorais e inibiu o crescimento tumoral de uma variedade de 
modelos de tumor de xenoenxerto humano em camundongos atímicos. O 
vandetanibe também inibiu o crescimento de tumores de xenoenxerto de 
CMT in vivo. O mecanismo preciso de ação do vandetanibe no CMT 
localmente avançado ou metastático é desconhecido. 

Avaliação da eficácia  

No Ensaio ZETA, no ponto de corte de dados (julho de 2009), a duração 
mediana do acompanhamento foi de 24 meses. Neste ponto, 111 de 231 
(48%) participantes do braço do vandetanibe ainda estava recebendo o 
tratamento do estudo cego, enquanto apenas 28 de 100 (28%) 
participantes no braço do placebo ainda estavam recebendo o tratamento 
do estudo cego. 

Sobrevivência livre de progressão (PFS) 

Os ensaios principais relataram PFS como seu desfecho primário usando 
definições semelhantes e com base em medições de tumor realizadas na 
triagem e a cada 12 semanas. Para vandetanibe, o HR para PFS foi relatado 
como 0,46 (IC 95% 0,31 a 0,69; p <0,001) pela revisão central de todos os 
pacientes (população ITT), 0,28 (IC 95% 0,18 a 0,42; p <0,001) pela análise 
central de revisão excluindo pacientes abertos. 

O risco de progressão relatado pelo investigador, em comparação com o 
placebo, para o ensaio ZETA (n = 186) foi HR 0,33 (IC 95% 0,2 a 0,53; p = 
0,0226). A publicação do ensaio ZETA relatou dados sobre 124 participantes 
que progrediram: 73 de 231 (32%) participantes randomizados para 
vandetanibe haviam progredido (anteriormente relatado como 37% em 24 
meses) e 51 de 100 (51%) participantes randomizados para placebo tinham 
progrediu. No ensaio ZETA, a proporção de participantes no grupo de 
intenção de tratar viva e livre de progressão em 6 meses foi relatada como 
91% para vandetanibe em comparação com 74% para placebo. 

As análises de subgrupos de acordo com os subgrupos pré-especificados 
foram realizadas para PFS para vandetanibe. Todos os subgrupos 
demonstraram um efeito benéfico com o tratamento (HR <1,0), embora os 
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ICs de 95% indicassem efeitos de tratamento não estatisticamente 
significativos para alguns pequenos subgrupos, como pode ser esperado. Os 
subgrupos considerados incluíram sexo, status de desempenho e número 
de regimes anticâncer anteriores ou outros TKIs recebidos e resposta a 
essas terapias. 

 

Sobrevivência geral 

 

Os dados sobre SG do ensaio ZETA são imaturos: um resultado 
intermediário não significativo foi relatado (HR 0,89, IC 95% 0,48-1,65; 
valor p não relatado), bem como a intenção de realizar uma análise final 
quando 50% dos participantes tivessem morrido. O número de 
participantes que morreram no ponto de corte de dados (31 de julho de 
2009) foi relatado no estudo publicado: 32 de 231 (14%) participantes no 
braço do vandetanibe em comparação com 16 de 100 (16%) participantes 
no braço do placebo (p = 0,711527). No conjunto de análise final (ponto de 
corte de dados de 7 de setembro de 2015), não permaneceu nenhum 
benefício de sobrevivência: 50% dos participantes randomizados para 
vandetanibe morreram em comparação com 52% dos participantes 
randomizados para placebo (HR 0,99, IC 95% 0,72 a 1,38; p = 0,975), 
embora o grupo placebo incluísse participantes que haviam passado para 
o vandetanibe no estágio não cego do estudo, potencialmente 
confundindo esses resultados. 

 

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

Registro: 183260326 
Produto: VANDETANIBE 
Classe Terapêutica: L1H9 - OUTROS ANTINEOPLÁSICOS INIBIDORES DA 
PROTEÍNA KINASE 
Autorização: 1.08.326-7 
Processo: 25351.190522/2019-53 
 

INDICAÇÕES: Tratamento de pacientes com carcinoma medular de tireoide 

localmente avançado irressecável ou metastático. 
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Medicamento 
 

CAPRELSA 300 MG 
COM REV CT BL AL PLAS 
TRANS X 30 

Tabela de preços da medicação (preço por)  
PF PMGV ICMS 

0% 
PMGV 
18%  

Custo médio 
estimado do 
tratamento 

mensal 

Custo global médio 
estimado do 

tratamento (1 ano)  

17617,44 14078,10 17168,41 17168,41 206.020,92 

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): 

Procedimento de Alta Complexidade do Sistema de Informação Ambulato-
rial) do SUS, devendo ser oferecidos pelos hospitais credenciados no SUS e 
habilitados em Oncologia, sendo ressarcidos pelo Ministério da Saúde con-
forme o código do procedimento registrado na APAC. 
Os hospitais credenciados para atendimento em oncologia devem, por sua 
responsabilidade, dispor de protocolo clínico institucional complementar, 
destinado a orientar a tomada de decisão por pacientes e médicos, avaliar e 
garantir qualidade na assistência, orientar a destinação de recursos na as-
sistência à saúde e fornecer elementos de boa prática médica. 
A tabela de procedimentos do SUS não refere medicamentos oncológicos, 
mas situações tumorais específicas, que orientam a codificação desses pro-
cedimentos e são descritos independentemente de qual esquema terapêu-
tico seja adotado. Os estabelecimentos habilitados em Oncologia pelo SUS 
são os responsáveis pelo fornecimento dos medicamentos necessários ao 
tratamento do câncer que, livremente, padronizam, adquirem e prescrevem, 
devendo observar protocolos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Sa-
úde, quando existentes. 

O financiamento de medicamentos oncológicos não se dá por meio dos 
Componentes da Assistência Farmacêutica. O Ministério da Saúde e as Se-
cretarias 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 res-
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ponsáveis 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 Complexi-
dade 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 exis-
tentes. É importante informar que para o paciente ter acesso ao tratamento 
oncológico pelo SUS, o mesmo deverá estar matriculado em estabelecimen-
to de saúde habilitado pelo SUS na área de Alta Complexidade em Oncolo-
gia, 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 in-
corporado 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 hospi-
tal, até que o Hospital faça a aquisição do medicamento solicitado. Uma vez 
que, a responsabilidade de incorporação e fornecimento é do Hospital Cre-
denciado. 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: 

 

A CONITEC publicou a síntese de evidências número 42 em 2017 tratando de 
Vandetanibe para o tratamento do câncer medular da tireoide, concluindo 
que mais estudos que avaliem a eficácia e a segurança do vandetanibe são 
necessários para uma conclusão definitiva. 

 

7) Conclusões 

As evidências disponíveis até o momento demonstram que a medicação em 
questão não aumenta a sobrevida dos pacientes que fazem uso dela, e 
aumenta as complicações. Mais estudos que avaliem a eficácia e a segurança 
do vandetanibe para o tratamento do câncer medular da tireoide são 
necessários para uma conclusão definitiva.  
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8) Respostas aos Questionamentos 

 
a) Há evidências científicas de eficácia e custo-efetividade do fármaco 

apontado para o caso em exame? 
Resposta: Não. 
 

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: Ver texto acima. 
 

d) O fármaco prescrito tem registro na ANVISA e é disponibilizado pelo SUS? 
Resposta: Tem registro e não foi incorporado ao SUS. 

 
e) Em caso negativo a uma das perguntas acima, há tratamento alternativo 

eficaz disponibilizado pelo sistema público? 
Resposta: Sim. 
 

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: Sim. 

 
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.  
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