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NOTA TÉCNICA NÚMERO 542 (complementar à Nota Técnica 534)  

Solicitante: Exmo. Sr. Juiz Dr. Emilio de Medeiros Viana

Vara: 15ª Vara da Fazenda Pública

Número do processo: 0201140-11.2021.8.06.0001

Tipo de solicitação: Medicamento

Data de envio da solicitação de parecer ao NAT-JUS: 04/02/2021

Data do Parecer: 06/02/2021

Considerando a Nota Técnica n° 534, o fato de possuir a parte autora ECOG 2, e

o  quadro  restante  apresentado,  o  fármaco  postulado  é  imprescindível  ao

tratamento da enfermidade que lhe acomete e à preservação ou restauração de

sua saúde e dignidade?

É possível  dizer  que  o  tratamento  oferecido  regularmente  pelo  SUS  tem impacto

limitado na história natural da doença, com taxa de resposta inferior a 10% e sobrevida

mediana em torno de oito meses. Os medicamentos solicitados pela parte autora são

considerados ativos e são recomendados em diretrizes clínicas no cenário atual.  É

preciso ponderar, contudo, que as únicas evidências randomizadas que validam o uso

dos antineoplásicos pleiteados avaliaram pacientes tratados em primeira linha, o que

não  é  o  cenário  atual  da  parte  autora.  Em  pacientes  previamente  tratados  com

imunoterapia, como no caso em presente análise, os estudos clínicos são de pequena

dimensão  e  sem grupo  controle.  Ademais,  as  drogas  foram pouco  estudadas  em

pacientes com performance status (ECOG) 2 e, de forma geral, o benefício absoluto

do tratamento oncológico é menor em doentes com esse estado clínico. Por fim, há

sugestão, a partir de dados retrospectivos, de que a toxicidade do tratamento proposto

em doentes  previamente  expostos a  imunoterapia  pode ser  mais  alta.  Portanto,  é

preciso dizer que a evidência científica que sustenta a presente indicação – em um

doente  com  ECOG  2  previamente  tratado  com  pembrolizumabe  -  é  de  baixa
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qualidade.  Ademais,  o  custo  anual  do  tratamento  proposto,  estimado  em  R$

513.854,04,  não  é  considerado  custo-efetivo  em  análise  da  CONITEC,  quando

calculado a partir de evidências clínicas dos estudos de primeira linha. Em segunda

linha, cenário atual do reclamante, estima-se uma relação custo-eficácia ainda inferior.
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