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NOTA TÉCNICA 

 

1) Tema: 

Uso do PANITUMUMAB (VECTIBIX) na dose de 500mg/m2 IV D1 e D15 para o 
tratamento da NEOPLASIA MALIGNA DE COLON ESQUERDO (adenocarcinoma 
colônico) – CID 18, 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 câncer colorretal refere-se ao câncer que acomete o intestino grosso (o 
cólon e o reto), na sua maioria adenocarcinomas, sendo que, no reto, 
também pode-se apresentar como carcinoma epidermoide. A maioria das 
estatísticas sobre epidemiologia adota o termo câncer colorretal como 
aquele que acomete o cólon, a junção retossigmoide, o reto, o ânus e o canal 
anal (códigos C18 a C21 da Classificação Estatística Internacional de Doenças 
e Problemas Relacionados à Saúde CID 10), apesar das diferenças nas 
características epidemiológicas e biológicas dos tumores, particularmente 
nos de ânus e de canal anal. O câncer colorretal está entre os tumores 
malignos mais comuns no mundo ocidental. É o terceiro tipo mais frequente 
entre homens no mundo, e o segundo para o sexo feminino, sendo o quarto 
tipo de neoplasia mais frequente no Brasil. O câncer colorretal é a segunda 
causa de mortalidade relacionada ao câncer em todo o mundo. Nos Estados 
Unidos, o National Cancer Institute estimou para 2015 a ocorrência de 
132.700 novos casos de câncer de cólon e reto. No Brasil, o Instituto Nacional 
de Câncer (INCA) estimou para 2014 a ocorrência de 32.600 novos casos de 
câncer colorretal (15.070 casos entre homens e 17.530 casos entre 
mulheres). 

O desenvolvimento de várias formas comuns de câncer é resultado da 
interação entre fatores endógenos e ambientais, sendo o mais notável desses 
fatores a dieta. Uma dieta com base em um alto consumo de frutas, vegetais 
frescos, cereais e peixes, e a prática de atividade física estão associadas a um 
baixo risco de desenvolvimento do câncer do cólon e reto. Por outro lado, o 
consumo excessivo de carne vermelha e bebidas alcoólicas, o tabagismo e a 
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obesidade ou o sobrepeso favorecem seu desenvolvimento. No entanto, os 
fator de risco mais relevante é o aumento da idade, ocorrendo 90% dos casos 
em idade acima dos 50 anos. Além disso, a história familiar de câncer 
colorretal e a predisposição genética ao desenvolvimento de doenças 
crônicas do intestino também são considerados fatores que aumentam o 
risco. São condições hereditárias frequentemente associadas ao câncer 
colorretal: a polipose adenomatosa familiar; o câncer colorretal hereditário 
sem polipose, também denominado síndrome de Lynch; a síndrome do 
carcinoma colorretal hereditário; a polipose juvenil familiar; a síndrome do 
adenoma plano e a síndrome de Peutz-Jeghers. Além dos fatores genéticos e 
ambientais, acredita-se que processos inflamatórios também possam estar 
envolvidos na gênese do câncer colorretal. Nesse sentido, destacam-se as 
doenças inflamatórias intestinais: na doença de Crohn, o risco é menor do 
que na colite ulcerativa (estimado em mais de 40% após 25 anos de doença), 
porém maior do que o risco da população geral. 

Até 85% dos tumores malignos do cólon ainda são diagnosticados 
tardiamente, em estádios avançados da doença em pacientes sintomáticos. 
Medidas de rastreamento para a identificação precoce do tumor poderiam 
diminuir este número, principalmente em pacientes com alto risco, 
permitindo maiores chances de cura. A história natural da doença propicia 
condições ideais à sua detecção precoce. A pesquisa de sangue oculto nas 
fezes e os métodos endoscópicos são considerados meios de detecção 
precoce para esse câncer, pois são capazes de diagnosticar e, no caso da 
endoscopia, remover pólipos adenomatosos colorretais (precursores do 
câncer do cólon e reto), bem como tumores em estádios bem iniciais. 

A classificação TNM, da União Internacional Contra o Câncer (UICC) e 
American Joint Commitee on Cancer (AJCC), é o sistema de estadiamento 
mais comum e aceito para estadiamento do câncer. O câncer colorretal 
metastático é considerado o estágio IVA ou IVB, por essa classificação. 

No Brasil, os dados consolidados disponíveis mostram que houve 14.016 
mortes. Dados epidemiológicos do National Cancer Institute mostram que a 
sobrevida aos 5 anos é de 64,9% (dados consolidados de 2005 a 2011). Mas 
a taxa de sobrevida é melhor se a doença é detectada em estágios iniciais. As 
taxas de sobrevida de 5 anos para casos de câncer colorretal são de 93% a 
97% para a doença em estádio I; de 72% a 85%, em estádio II; de 44% a 83% 
(dependendo do acometimento de linfonodos), em estádio III; e de menos de 
8%, em estádio IV. O prognóstico para os pacientes com metástases hepáticas 



4/12 

 
 
 

Contato: (85) 98529-2925/996545559 (Yury Trindade) – (85) 99689-0669 (Maria Andreína) 
 

nat.ceara@tjce.jus.br 

de câncer colorretal, não tratadas, é de 5 a 12 meses de tempo de sobrevida 
mediana. Aproximadamente 50% dos pacientes com sintomas apresentam 
doença local avançada (estágio III) ou metástase (estágio IV) no momento do 
diagnóstico de câncer colorretal. Apesar de as estatísticas normalmente 
apresentarem dados conjuntos, os cânceres de cólon e de reto podem ter 
divergências em suas características e, consequentemente, no tratamento e 
prognóstico. 

 

Tratamento 

 

O tratamento do câncer retal (classificado como qualquer câncer cuja 
margem distal seja observada a até 15 cm da margem anal, usando-se um 
sigmoidoscópio rígido) é diferente do empregado no câncer de cólon. O 
tratamento cirúrgico do câncer retal varia de acordo com o estádio e a 
localização do câncer. Assim, a descrição abaixo terá como foco o tratamento 
do câncer colorretal metastático (estágio IV do sistema TNM da UICC/AJCC) 
ou recidivado com metástase. 

Em doentes com metástases hepáticas ressecáveis (número limitado de  
lesões, localização intrahepática, ausência de acometimento vascular, 
ausência ou mínima doença metastática extra-hepática e reserva funcional 
hepática adequada), a ressecção completa da doença hepática pode resultar 
em taxas de sobrevida em 5 anos de 25% a 40%. 

Doentes com metástases hepáticas irressecáveis e ausência ou mínima 
doença metastática extra-hepática podem se beneficiar de quimioterapia 
paliativa sistêmica baseada em fluoropirimidina, contendo ou não 
oxaliplatina ou irinotecano, com objetivo de reduzir o volume tumoral e 
permitir a ressecção cirúrgica. Neste contexto, o uso de esquema terapêutico 
contendo cetuximabe ou bevacizumabe promoveu taxa de ressecabilidade 
maior que controles históricos (ou seja, não randomizados e comparativos), 
porém o significado clínico em termos de benefícios clínicos duradouros ou 
ganho de sobrevida são desconhecidos. 

Muitos esquemas de quimioterapia sistêmica podem ser usados com 
finalidade paliativa, contendo medicamentos tais como 5-fluorouracila, 
capecitabina, irinotecano, oxaliplatina, raltitrexede, bevacizumabe e 
cetuximabe, em monoterapia ou em associação, por até três linhas de 
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tratamento. A seleção do tratamento deve considerar as características 
fisiológicas e capacidade funcional individuais, perfil de toxicidade, 
preferências do doente e protocolos terapêuticos institucionais. 

As diretrizes do National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 
recomendam o uso de cetuximabe, bevacizumabe ou panitumumabe em 
primeira linha de tratamento do câncer colorretal avançado/metastático em 
combinação com a quimioterapia citotóxica. Além disso, as recomendações 
da Sociedade Europeia para Oncologia Médica (ESMO) de 2010, atualizadas 
em 2013, também recomendam o uso de cetuximabe, panitumumabe ou 
bevacizumabe em primeira linha de tratamento do câncer colorretal 
juntamente com a quimioterapia citotóxica. Ponto relevante nesta discussão, 
é que as recomendações de uma diretriz de especialistas podem diferir e 
não serem eficientes em sistemas de saúde com cobertura universal. 

 

3) Eficácia do medicamento, evidências científicas e riscos 

O panitumumabe é um anticorpo monoclonal totalmente humano. Ele é 
projetado para se ligar especificamente ao receptor do fator de crescimento 
epidérmico do antígeno (EGFR), que pode ser encontrado na superfície de 
certas células, incluindo células tumorais. Ao direcionar o EGFR, as células 
tumorais não recebem mais as informações necessárias para o crescimento, 
progressão e disseminação. Aproximadamente 70-80% dos pacientes com 
câncer colorretal avançado (CRC) superexpressam EGFR. O panitumumab não 
funciona em células tumorais que contêm o gene KRAS mutado (MT), porque 
o crescimento dessas células não é controlado por sinais transmitidos pelo 
EGFR. Assim, essas células continuam a crescer mesmo quando o EGFR é 
bloqueado. Consequentemente, o panitumumabe foi recomendado para o 
tratamento de pacientes adultos que sofrem de câncer colorretal metastático 
(mCRC) com genes KRAS não mutados, ou seja, com status KRAS do tipo 
selvagem (WT). 

Uma pesquisa bibliográfica foi realizada nas seguintes bases de dados 
eletrônicas: Cochrane Library, Ovid Medline, CRD Database e EMBASE. Os 
termos de pesquisa incluíram panitumumab ou vectibix combinado com 
câncer colorretal metastático, carcinoma colorretal metastático, câncer 
colorretal, carcinoma colorretal, mCRC. Após a remoção das duplicatas, 492 
referências foram identificadas. Destes, apenas ensaios clínicos 
randomizados relatando resultados para pacientes WT KRAS mCRC tratados 
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com panitumumabe foram incluídos, rendendo 4 referências relevantes 
relatando resultados de 2 ensaios clínicos randomizados e duas meta-
análises. 

 

Estudo PRIME 

O ensaio PRIME foi inicialmente projetado para comparar o efeito do 
tratamento da adição de panitumumabe ao FOLFOX de primeira linha em 
comparação ao FOLFOX sozinho em todos os pacientes designados 
aleatoriamente, independentemente de seu status KRAS. Devido à evidência 
em evolução de que um status KRAS mutacional é um fator preditivo negativo 
da eficácia de panitumumabe e cetuximabe, o estudo foi alterado para 
comparar PFS (sobrevida livre de progressão) e OS (sobrevida total) de acordo 
com o status KRAS dos pacientes antes de qualquer análise de eficácia ser 
realizada. Para garantir o poder adequado para PFS no estrato WT KRAS, o 
tamanho da amostra necessária foi aumentado de 900 para 1.150. O status 
KRAS foi analisado em 93% dos 1.183 pacientes finalmente inscritos. Destes, 
60% tinham WT KRAS e 40% tinham tumores MT KRAS. A análise do efeito 
pelo status KRAS mostrou um prolongamento estatisticamente significativo 
da OS mediana (HR = 0,57 (IC 95% 0,46 a 0,71; p <0,001) no estrato WT em 
comparação com o estrato MT no braço panitumumabe + FOLFOX. No braço 
de controle, o HR para OS foi de 0,87 (IC 95% 0,7-1,08; p = 0,21) para o estrato 
WT versus o estrato MT. A taxa de resposta objetiva (ORR) foi numericamente 
maior no braço de intervenção do estrato WT KRAS em comparação com o 
braço de controle, mas não estatisticamente significativo. Em que extensão a 
ORR foi alcançada por resposta parcial ou completa foi relatada na 
publicação. As características do paciente estavam bem balanceadas entre os 
grupos de intervenção e controle. Efeitos adversos frequente e mais graves 
foram encontrados no braço de intervenção, independentemente do status 
de KRAS, devido à adição de panitumumabe à quimioterapia. Toxicidades 
relacionadas à pele também ocorreram com mais frequência e gravidade no 
braço panitumumabe + FOLFOX (94%) em comparação com o braço FOLFOX 
(31%). PRIME e estudos anteriores com anticorpos monoclonais EGFR 
demonstraram uma associação entre as toxicidades relacionadas à pele e a 
eficácia dos anticorpos monoclonais direcionados ao EGFR. 51% dos 
pacientes no estrato WT KRAS e 61% dos pacientes no estrato MT KRAS 
descontinuaram a quimioterapia, principalmente devido à progressão da 
doença. 
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Ensaio PACCE  

A justificativa subjacente ao estudo PACCE foi que a inibição de via dupla pela 
combinação de dois agentes direcionados com quimioterapia leva a um 
aumento na atividade antitumoral. Os resultados de uma análise provisória 
planejada mostraram que a adição de panitumumabe ao bevacizumabe + 
quimioterapia levou à diminuição da PFS e ao aumento da toxicidade no 
braço de intervenção. Assim, a administração de panitumumab foi 
interrompida e o ensaio continuou de acordo com o protocolo, mas sem 
panitumumab. O status KRAS foi avaliado em 82% dos pacientes, dos quais 
40% apresentavam mutações. PFS favoreceu o braço de controle em ambas 
as coortes de quimioterapia, independentemente do status de KRAS. Em 
geral, as taxas de resposta foram comparáveis entre os braços de tratamento. 
Apenas dois pacientes no braço de controle da coorte Ox-CT alcançaram a 
resposta completa, 43-47% dos pacientes em todos os outros grupos tiveram 
respostas parciais. Em ambas as coortes de quimioterapia, os EAs (eventos 
adversos) foram mais frequentes e mais graves no braço do panitumumabe 
do que no braço de controle com 90% e 77% na coorte Ox-CT, 
respectivamente, e 90% contra 63% na coorte Iri-CT, respectivamente. 
Estima-se que cerca de 19% tiveram um EA grave relacionado ao 
panitumumabe. De acordo com a avaliação do investigador, 7 (1%) mortes 
foram relacionadas ao panitumumabe - 5 na coorte Ox-CT e 2 na coorte Iri-
CT. 

Petrelli et al. conduziram uma meta-análise para investigar se panituumabe e 
cetuximabe em combinação com quimioterapia são superiores em termos de 
risco relativo (RR) de resposta, PFS e OS em pacientes WT KRAS mCRC à 
quimioterapia isolada. Ao todo, eles incluíram resultados de 7 ensaios clínicos 
randomizados (RCTs) que analisaram o efeito do tratamento em pacientes WT 
KRAS mCRC. O principal achado desta análise foi que ambos os agentes 
direcionados ao EGFR pareciam ser mais eficazes na segunda ou em outras 
linhas de terapia do que no cenário de primeira linha. Quando tratado com 
um desses dois agentes, a chance de obter uma resposta é 10 vezes maior na 
segunda ou mais linhas de terapia em comparação com a terapia de primeira 
linha e até 30 vezes maior em comparação com o melhor tratamento de 
suporte sozinho (RR = 33,84; p = 0,0005). Enquanto ambas as drogas 
aumentaram o RR de obtenção de resposta e reduziram o risco de progressão 
em pacientes WT KRAS mCRC, os resultados foram mais robustos em 
pacientes tratados com panitumumabe. 
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A meta-análise publicada por Ibrahim et al. teve como objetivo quantificar o 
benefício e a segurança do panitumumabe em pacientes WT KRAS mCRC. 
Quatro ensaios clínicos randomizados foram incluídos na análise - dois no 
cenário de primeira linha (PRIME e PACCE), um no tratamento de segunda 
linha de pacientes com mCRC e um após a falha de várias intervenções 
anteriores. Confirmando os achados de Petrelli et al., esta meta-análise 
demonstrou que o efeito positivo do tratamento com panitumumabe foi mais 
pronunciado e estatisticamente significativo na segunda linha ou em linhas 
subsequentes de terapia em pacientes WT KRAS mCRC, mas nenhuma 
significância estatística em PFS e OS foi encontrada na primeira configuração 
de linha. As descobertas no cenário de primeira linha podem resultar do fato 
de que dois estudos foram incluídos, dos quais um (o estudo PACCE) foi 
interrompido após a primeira análise intermediária devido a uma diminuição 
no PFS e um aumento nos AEs causados pela combinação de dois anticorpos 
monoclonais direcionados a diferentes receptores. No geral, os resultados de 
sobrevivência podem ter sido confundidos por um cross-over 
desequilibrado relatado em três dos estudos incluídos. 

 

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

MEDICAMENTOS 

Registro- 1024400020011 
Produto- VECTIBIX 
Classe Terapêutica- L1G4 - ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTINEOPLÁSICOS, 
EGFR 
Princípio Ativo- PANITUMUMABE 
Forma de Apresentação 
20 MG/ML SOL DIL INFUS CT FA VD TRANS X 5 ML  
Forma Farmacêutica-SOLUÇAO INJETAVEL 
 
VECTIBIX é indicado para o tratamento de pacientes adultos com câncer 

colorretal metastático RAS tipo selvagem (CCRm): 

• em primeira linha em combinação com oxaliplatina ou irinotecano com 5-

fluoruracila (5-FU) e leucovorina (consulte “Eficácia clínica em combinação 

com quimioterapia”); 
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• em segunda linha em combinação com irinotecano, 5-fluoruracila (5-FU) e 

leucovorina para pacientes que receberam quimioterapia de primeira linha 

à base de fluoropirimidina (excluindo irinotecano); 

• como monoterapia após falha com regimes de quimioterapia contendo 

fluoropirimidina, oxaliplatina e irinotecano. 

 

MEDICAMENTO CUSTO DO MEDI-
CAMENTO 

PMGV 

QUANTIDADE 
DO MEDICAMENTO 

MÊS 

VALOR DO 
TRATAMENTO 

ANUAL 
VECTIBIX (AMGEN BIO-
TECNOLOGIA DO BRASIL 
LTDA.) 20 MG/ML SOL DIL 
INFUS CT FA VD TRANS X 5 
ML 

 
 1187,86 

 
08 ser mês 

 
R$ 114.034,56 

 
 

5) Sobre o fornecimento da medicação/material pelo 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 pelo SUS na área de 
Alta Complexidade em Oncologia, 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 incorporado o medicamento em questão em seu 
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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: 

As Diretrizes Terapêuticas do câncer colorretal, publicadas pela Portaria 
SAS/MS no 958, de 26 de setembro de 2014, apresentam as seguintes 
diretrizes para o tratamento do câncer colorretal metastático: 

A quimioterapia paliativa está indicada para doentes com câncer colorretal 
recidivado inoperável ou com doença no estágio IV ao diagnóstico. 
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, que é responsável pela aquisição e 
fornecimento dos antineoplásicos que nele se prescrevem. 

 

7) Conclusões 

A evidência atualmente disponível sobre a eficácia e segurança do 
panitumumabe para o tratamento de primeira linha do câncer colorretal 
mestatático é baseada em ensaios clínicos randomizados (ECR). Os resultados 
de eficácia apresentados pelos estudos mostram que o panitumumabe 
diminuiu a probabilidade da progressão da doença, no entanto o efeito é de 
pequena magnitude. Quanto ao desfecho sobrevida global, não houve 
aumento de forma estatisticamente significante em todos os grupos. 
Múltiplos outros esquemas terapêuticos podem ser empregados no caso em 
tela. 
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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: 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: Ver acima. 
 

d) O fármaco prescrito tem registro na ANVISA e é disponibilizado pelo SUS? 
Resposta: Sim possui registro na ANVISA porém não é disponibilizado pelo 
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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