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NOTA TÉCNICA 

 

1) Tema: 

Uso do pembrolizumabe (Keytruda) para o tratamento do câncer de cólon 
estágio IV com metástase peritoneal. 

 

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 (CCR) refere-se ao câncer que acomete o intestino grosso 
(o cólon e o reto). O termo câncer colorretal também é utilizado como câncer 
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.  

De acordo com as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas (DDT) do Câncer de 
Cólon e Reto do Ministério da Saúde (Portaria SAS/MS nº 958, 26 de setembro 
de 2014), a maioria dos tumores colorretais origina-se de pólipos 
adenomatosos, que são neoplasias benignas do trato gastrointestinal, mas 
podem sofrer malignização com o tempo.  

O adenocarcinoma é o tipo histopatológico mais comum de CCR. Os outros 
tipos são considerados raros, representando apenas 2-5% dos tumores 
colorretais. É mais frequente após a sexta década de vida, sendo que até 90% 
de todos os casos ocorrem em pacientes com idade superior a 50 anos. A 
influência da idade no prognóstico é controversa na literatura, podendo 
sofrer influências do estado de saúde do paciente, sendo que muitos estudos 
relatam maior sobrevida em indivíduos com menos de 40 anos. O CCR é uma 
patologia com bom prognóstico nos estágios iniciais, quando não há 
comprometimento de outros órgãos. De acordo com o National Cancer 
Institute, a sobrevida em cinco anos é de 65,1%. Para pacientes com CCR 
localizado, ou seja, confinado ao sítio primário (39% dos casos), a sobrevida 
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relativa foi estimada em 91%, enquanto que para pacientes com doença com 
metástase (21% dos casos) foi de apenas 13,5%.  

Dados do GLOBOCAN de 2012 estimaram em todo mundo 1,4 milhões de 
casos de CCR e 693.900 óbitos. O CCR foi o terceiro tipo de câncer mais 
comumente diagnosticado em homens e o segundo em mulheres (764.300 e 
614.300 novos casos, respectivamente). As maiores taxas de incidência foram 
observadas para Austrália/Nova Zelândia, Europa e América do Norte, 
enquanto as menores foram observadas na África. Nos Estados Unidos, o 
National Cancer Institute estimou para 2016 a ocorrência de 134.490 novos 
casos de CCR, com uma mortalidade de 49.190 indivíduos. De acordo com o 
Instituto Nacional de Câncer (INCA), do Ministério da Saúde, foram estimados 
16.660 casos novos de câncer de cólon e reto em homens e de 17.620 em 
mulheres, no Brasil, sendo mais frequente na região sudeste e sul. O fígado é 
considerado o local mais comum de metástases para sítios tumorais que 
drenam inicialmente através da circulação portal hepática. Estima-se que 
metástases hepáticas afetem quase metade dos 1,4 milhões de pacientes 
com CCR em todo mundo a cada ano, além de contabilizarem dois terços das 
mortes nesses pacientes. Adicionalmente, entre 20-35% dos pacientes com 
CCRm apresentam o fígado como único local de metástase. Condições 
hereditárias frequentemente associadas ao CCR são polipose adenomatosa 
familiar, CCR hereditário sem polipose (também denominado síndrome de 
Lynch), síndrome do carcinoma colorretal hereditário, polipose juvenil 
familiar, síndrome do adenoma plano e síndrome de Peutz-Jeghers.  

Além dos fatores genéticos e ambientais, acredita-se que processos 
inflamatórios também possam estar envolvidos na gênese do câncer. 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. 
São considerados indivíduos com risco mais elevado para o desenvolvimento 
de CCR: idade superior a 50 anos, história pessoal ou familiar de tumores 
benignos ou malignos de cólon, obesidade, sedentarismo e baixa ingestão de 
cálcio, bem como dieta com base em gorduras animais, baixa ingestão de 
frutas, verduras e cereais, consumo excessivo de álcool e tabagismo. 

Até 85% dos tumores malignos do cólon ainda são diagnosticados 
tardiamente, em estágios avançados da doença em pacientes sintomáticos. 
Medidas de rastreio para a identificação precoce do tumor poderiam diminuir 
este número, principalmente em pacientes com alto risco, permitindo 
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maiores chances de cura. De acordo com as DDT do MS para o carcinoma 
colorretal, o diagnóstico do câncer de cólon é determinado por meio do 
exame histopatológico de espécime tumoral obtido por colonoscopia ou do 
exame da peça cirúrgica. A colonoscopia é o método preferencial de 
diagnóstico. O exame radiológico contrastado do cólon (enema opaco) deve 
ser reservado para casos em que não há acesso à colonoscopia ou existe 
contraindicação médica para o exame.  

Metástases intra-abdominais e pélvicas devem ser investigadas 
alternativamente por exame ultrassonográfico, tomografia computadorizada 
ou ressonância magnética, e pulmonares por radiografia simples de tórax ou 
tomografia computadorizada, a critério médico. Em casos de suspeita de 
câncer retal pela história clínica é mandatória a realização de exame 
proctológico. A retossigmoidoscopia é indicada na suspeita de câncer retal 
para a identificação do local da lesão e para obtenção de espécime para 
exame histopatológico. Para casos confirmados da doença, a ultrassonografia 
endorretal deve ser realizada, quando possível, para avaliação de infiltração 
e extensão do tumor de reto. A tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT) 
é indicada para detecção de metástase de CCR, exclusivamente hepática e 
potencialmente ressecável.  

A classificação TNM (tumor-nodo-metástase), 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. 

 

3) Eficácia do medicamento, evidências científicas e riscos 

O pembrolizumabe é um anti-corpo monoclonal humanizado altamente 
seletivo (IgG4-kappa), com alta afinidade com o receptor PD-1, expresso em 
linfócitos T citotóxicos. Este receptor inibidor é ativado quando ligado ao seu 
ligante, PD-L1, expresso (entre outros) por células tumorais, induzindo 
exaustão celular T citotóxica (inibição de proliferação e secreção ifng). Ao 
bloquear a interação PD-1-PD-L1, pembrolizumabe restaura a atividade 
citotóxica dos linfócitos T, mas também facilita o recrutamento de outras 
células imunes no local do tumor. 

Estudos de fase 1 – Testes prévios 

O Keynote 028 é um ensaio multicêntrico, multicoorte, não randomizado, 
fase Ib, que inscreveu 475 pacientes com tumores sólidos avançados PD-L1 
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positivos, incluindo câncer colorretal (CRC). Para esta coorte, foram inscritos 
23 pacientes com CRC metastático positivo PD-L1, independentemente do 
estado de metástase. O pembrolizumabe demonstrou um perfil de segurança 
favorável: apenas 8 pacientes (35%) relataram eventos adversos conhecidos 
relacionados à imunoterapia. No entanto, a eficácia foi decepcionante, com 
apenas uma resposta parcial, resultando em um ORR de 4%.  

Estudos de fase 2 – Testes de segurança 

Em maio de 2017, a FDA concedeu a aprovação do pembrolizumabe com base 
na alta taxa de resposta global observada em pacientes tratados em cinco 
ensaios clínicos (KEYNOTE-016, KEYNOTE-164,KEYNOTE-012, KEYNOTE-028 e 
KEYNOTE-158). Os resultados do KEYNOTE-016 mostraram respostas em 4 
dos 10 pacientes com CRC MSI-H e 5 de 7 pacientes com outros tumores MSI-
H (instabilidade de microsatelite). Por outro lado, nenhum dos 18 pacientes 
com MSSCRC se beneficiou do ICI. Esses resultados preliminares apoiaram o 
início de dois ensaios: o KEYNOTE-164 em pacientes com -não-MSI não 
ressecável ou metastático, e KEYNOTE-158, um teste de cesta em pacientes 
com CRC-não-MSI. Nos cinco estudos clínicos, 149 pacientes foram 
identificados com câncer de MSI-H ou dMMR (reparação de sistema de 
mismatch), incluindo 14 tumores primários diferentes. O estado do tumor foi 
prospectivamente analisado na maioria dos pacientes (135 dos 149 
pacientes). A duração da resposta variou de 1,6 meses a 22,7 meses, e em 
78% deles durou mais de 6 meses. No estudo Keynote-164, conduzido em 63 
pacientes com CRC MSI-H avançado anteriormente tratado (coorte B), a 
sobrevida com monoterapia de pembrolizumabe foi de 32%, a mediana de 
sobrevida livre de progressão foi de 4,1 meses e a média de sobrevida global 
não foi atingida. Com os resultados desses cinco estudos, o pembrolizumabe 
foi aprovado pela FDA para o tratamento de (1) pacientes adultos e 
pediátricos com instabilidade de microsatélite irrejustável ou metastática alta 
(MSI-H) ou tumores sólidos de reparação incompatível (dMMR) que 
progrediram após tratamento prévio, e que não têm opções de tratamento 
alternativo satisfatórias; e (2) MSI-H não ressecável ou metastático ou dMMR 
CRC que progrediram após o tratamento com fluoropirimidina, oxaliplatina e 
irinotecano. 

Estudos de fase 3 – Teste de eficácia 

O Keynote-177 é um estudo internacional, randomizado, de fase III, 
comparando pembrolizumabe versus quimioterapia no MSI-H ou no estágio 
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IV DO CRC. Os pacientes são randomizados para receber pembrolizumabe 
200 mgs a cada 3 semanas ou quimioterapia padrão de acordo com a escolha 
do pesquisador. O tratamento continuará até que a progressão da doença ou 
toxicidade inaceitável ou conclusão de 35 ciclos de pembrolizumabe (2 anos 
de tratamento) seja alcançado. Pacientes do braço de quimioterapia que 
progredirem podem receber pembrolizumabe. O desfecho final principal é a 
sobrevida livre de progressão avaliada pelo RECIST1.1. Este estudo ainda está 
em andamento e ainda está recrutando, e o número de recrutados atual é 
de 370 participantes (somente análises interinas foram publicadas) e foi 
para pacientes previamente não tratados. Este estudo ainda não forneceu 
evidências de eficácia para o caso do paciente em questão. 

 

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

O medicamento KEYTRUDA® (pembrolizumabe) não é aprovado pela ANVISA 
para a moléstia do caso em análise. 

Nome da Empresa Detentora do Registro MERCK SHARP & DOHME 
FARMACEUTICA LTDA  

Autorização 1.00.029-0 

Processo 25351.643945/2015-74  

Categoria Regulatória Biológico  

Data do registro 03/10/2016 

Nome Comercial KEYTRUDA  

Registro 100290196  

Vencimento do registro 10/2026 

Princípio Ativo pembrolizumabe 

Classe Terapêutica OUTROS ANTINEOPLASICOS 

ATC OUTROS ANTINEOPLASICOS 

O medicamento KEYTRUDA® (pembrolizumabe) é aprovado pela ANVISA para 
as seguintes indicações em bula: 

• Melanoma 
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KEYTRUDA® (pembrolizumabe) é indicado 
como monoterapia para o tratamento de pacientes com 
melanoma metastático ou irressecável. 

KEYTRUDA® como monoterapia, é indicado 
para o tratamento adjuvante em adultos com melanoma 
com envolvimento de linfonodos, que tenham sido 
submetidos a ressecção cirúrgica completa. 

• Câncer de pulmão de células não pequenas 

KEYTRUDA® (pembrolizumabe) é indicado em 
combinação com quimioterapia a base de platina e 
pemetrexede para o tratamento de primeira linha em 
pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas 
(CPCNP) não escamoso, metastático e que não possuam 
mutação EGFR sensibilizante ou translocação ALK. 

KEYTRUDA® (pembrolizumabe) é indicado em 
combinação com carboplatina e paclitaxel ou paclitaxel 
(ligado à albumina) para tratamento de primeira linha em 
pacientes com CPCNP escamoso e metastático. 

KEYTRUDA®, em monoterapia, é indicado para 
o tratamento de pacientes com CPCNP não tratado 
anteriormente, cujos tumores expressam PD-L1 com 
pontuação de proporção de tumor (PPT) ≥ 1%, conforme 
determinado por exame validado e que não possuam 
mutação EGFR sensibilizante ou translocação ALK, e que 
estejam: 

em estágio III, quando os pacientes não são 
candidatos a ressecção cirúrgica ou quimiorradiação 
definitiva, ou o metastático 

KEYTRUDA®, em monoterapia, é indicado para 
o tratamento de pacientes com CPCNP em estadio 
avançado, cujos tumores expressam PD-L1, com PPT ≥1%, 
conforme determinado por exame validado, e que tenham 
recebido quimioterapia à base de platina. Pacientes com 
alterações genômicas de tumor EGFR ou ALK devem ter 
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recebido tratamento prévio para essas alterações antes de 
serem tratados com KEYTRUDA®. 

• Carcinoma urotelial 

KEYTRUDA® é indicado para o tratamento de 
pacientes com carcinoma urotelial localmente avançado 
ou metastático que tenham apresentado progressão da 
doença durante ou após a quimioterapia contendo platina 
ou dentro de 12 meses de tratamento neoadjuvante ou 
adjuvante com quimioterapia à base de platina. 

KEYTRUDA® é indicado para o tratamento de 
pacientes com carcinoma urotelial localmente avançado 
ou metastático não elegíveis à quimioterapia à base de 
cisplatina e cujos tumores expressam PD-L1 com 
pontuação positiva combinada (PPC) ≥ 10, conforme 
determinado por exame validado. 

KEYTRUDA® é indicado para o tratamento de 
pacientes com câncer de bexiga não músculo-invasivo 
(CBNMI), de alto risco, não responsivo ao Bacillus 
Calmette-Guerin (BCG), com carcinoma in-situ (CIS) com ou 
sem tumores papilares, e que sejam inelegíveis ou optaram 
por não se submeter à cistectomia. 

• Câncer gástrico 

KEYTRUDA® é indicado para o tratamento de 
pacientes com adenocarcinoma gástrico ou da junção 
gastroesofágica recidivado recorrente, localmente 
avançado ou metastático com expressão de PD-L1 
(pontuação positiva combinada (PPC) > 1) conforme 
determinado por exame validado, com progressão da 
doença em ou após duas ou mais linhas de terapias 
anteriores incluindo quimioterapia à base de 
fluoropirimidina e platina e, se apropriado, terapias-alvo 
HER2/neu.  

• Linfoma de Hodgkin Clássico 
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- KEYTRUDA® é indicado para o tratamento de 
pacientes adultos com Linfoma de Hodgkin clássico (LHc) 
refratário ou recidivado. 

- KEYTRUDA® é indicado para o tratamento de 
pacientes pediátricos, com idade igual ou superior a 3 anos, 
com LHc refratário, ou LHc que recidivou após 2 ou mais 
linhas de terapia. 

• Carcinoma de células renais 

KEYTRUDA®, em combinação com axitinibe, é 
indicado para o tratamento de primeira linha em pacientes 
com carcinoma de células renais (RCC) avançado ou 
metastático. 

• Câncer de cabeça e pescoço 

- KEYTRUDA®, em monoterapia, é indicado 
para tratamento de primeira linha em pacientes com 
carcinoma de cabeça e pescoço de células escamosas 
(HNSCC) metastático, irressecável ou recorrente e que 
possuam expressão de PD-L1 (pontuação positiva 
combinada (PPC) > 1) . 

- KEYTRUDA®, em combinação com 
quimioterapia a base de platina e 5-fluorouracil (5-FU), é 
indicado para tratamento de primeira linha em pacientes 
com carcinoma de cabeça e pescoço de células escamosas 
(HNSCC) metastático, irressecável ou recorrente. 

• Câncer esofágico 

KEYTRUDA® é indicado para o tratamento de 
pacientes com câncer esofágico localmente avançado e 
recorrente ou metastático cujos tumores expressam PD-L1 
com pontuação positiva combinada (PPC) ≥ 10, conforme 
determinado por exame validado, e que tenham recebido 
uma ou mais linhas anteriores de terapia sistêmica. 

 

 
 

Tabela de preços da medicação (preço por)  
PF PMC ICMS PMG  Custo médio Custo global médio 
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Medicamento 
KEYTRUDA 100 MG/ 
4 ML SOL INJ CT FA 
VD INC X 4 ML 

0% estimado do 
tratamento 

mensal 

estimado do 
tratamento (2 anos)  

R$ 11132,33 
 

R$ 12468,21 R$9963,3
5 

R$ 39.853,40 R$ 956.481,60 

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

 

 

 

5) Sobre o fornecimento da medicação/material pelo SUS: 

O medicamento pembrolizumabe for incorporado no SUS para tratamento de 
primeira linha do melanoma avançado não cirúrgico e metastático, somente. 
No entanto, são disponibilizados os tratamentos abaixo para câncer colorretal 
pelo SUS: 

 
 

O financiamento de medicamentos oncológicos não se dá por meio dos Com-
ponentes da Assistência Farmacêutica. O Ministério da Saúde e as Secretarias 
Municipais e Estaduais de Saúde não disponibilizam diretamente medica-
mentos contra o câncer. Os hospitais habilitados em Oncologia pelo SUS, se-
jam ele públicos ou privados, com ou sem fins lucrativos, são os responsáveis 
pelo fornecimento dos medicamentos para tratamento do câncer por meio 
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da sua inclusão nos procedimentos quimioterápicos registrados no subsis-
tema APAC-SIA (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade do Sis-
tema de Informação Ambulatorial) do SUS e são ressarcidos pelo Ministério 
da Saúde conforme o código da APAC. Estes medicamentos são padroniza-
dos, adquiridos e prescritos pelo próprio hospital e devem seguir os protoco-
los e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, quando existentes. É im-
portante 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 prescre-
verá o tratamento conforme protocolos clínicos previamente padronizados. 
Assim caso o Hospital que assiste o paciente não tenha incorporado o medi-
camento em questão em seu estabelecimento, sugere-se ao autor que veri-
fique junto ao médico prescritor, quanto à possibilidade de adequação do 
tratamento requerido às alternativas fornecidas pelo hospital, até que o Hos-
pital faça a aquisição do medicamento solicitado. Uma vez que, a responsa-
bilidade de incorporação e fornecimento é do Hospital Credenciado. Entre-
tanto, 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: 

 

Não foram encontradas análises da CONITEC para o uso de pembrolizumabe 
(Keytruda) para o tratamento do câncer de cólon estágio IV com metástase 
peritoneal. 

7) Conclusões 

Não existem ainda evidências de alto nível da eficácia do tratamento proposto 
para a condição e caso em análise, estando a medicação ainda sendo estudada 
para este fim. Além disso, o medicamento KEYTRUDA® (pembrolizumabe) não 
é aprovado pela ANVISA para a moléstia do caso em análise e o uso para tais 
pacientes é off-label. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, 
em maio de 2018, que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medica-
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mento experimental ou sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) e que as ações que demandem o fornecimento de medicamentos 
sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da 
União (Recurso Extraordinário (RE) 657718). 

 
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 acima. 
 

d) O fármaco prescrito tem registro na ANVISA e é disponibilizado pelo SUS? 
Vide item 5. 

 
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: 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. 



13/14 

 
 
 

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

nat.ceara@tjce.jus.br 

9)  Referências 

1. ANDRÉ, Thierry et al. Pembrolizumab in microsatellite-instability–
high advanced colorectal cancer. New England Journal of Medicine, 
v. 383, n. 23, p. 2207-2218, 2020. 

2.  O’Neil BH, Wallmark JM, Lorente D, et al. Safety and 
antitumoractivity of the anti-PD-1 antibody pembrolizumab in 
patients withadvanced colorectal carcinoma. PLoS 
One.2017;12(12):e0189848.  

3. Le DT, Uram JN, Wang H, et al. PD-1 blockade in tumors 
withmismatch-repair deficiency. NEngl J Med.2015;372(26):2509–
2520. 

4. Le DT, Yoshino T, Jäger D, et al. KEYNOTE-164: phase II study of 
pembrolizumab (MK-3475) for patients with previously 
treated,microsatellite  instability-high  advanced  colorectal  
carcinoma.J Clin Oncol.2016;34(4_suppl):TPS787–TPS787. 

5. Chung HC, Ros W, Delord JP, et al. Efficacy and safety of pembro-
lizumab in previously treated advanced cervical cancer: resultsfrom 
the phase II KEYNOTE-158 study. J Clin Oncol.2019;37(17):1470–
1478. 

6. Le DT, Kavan P, Kim TW, et al. KEYNOTE-164: pembrolizumab 
forpatients with advanced microsatellite instability high (MSI-H) 
color-ectal cancer. J Clin Oncol.2018;36(suppl):3514. 

7. Marcus L, Lemery SJ, Keegan P, et al. FDA approval 
summary:pembrolizumab for the treatment of microsatellite 
instability-highsolid tumors. Clin Cancer Res.2019;25(13):3753–3758. 

8. Diaz LA, Le DT, Yoshino T, et al. KEYNOTE-177: phase 3, open-
label,randomized study of first-line pembrolizumab (Pembro) 
versusinvestigator-choice chemotherapy for mismatch repair-
deficient(dMMR) or microsatellite instability-high (MSI-H) metastatic 
color-ectal carcinoma (mCRC). J Clin 
Oncol.2018;36(4_suppl):TPS877–TPS877  

9. COUPEZ, Dahna et al. Pembrolizumab for the treatment of colorectal 
cancer. Expert opinion on biological therapy, v. 20, n. 3, p. 219-226, 
2020. 



14/14 

 
 
 

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

nat.ceara@tjce.jus.br 

10. Bula da medicação KEYTRUDA® Merck Sharp & Dohme Farmacêutica 
Ltda. Solução injetável 100 mg / 4mL . 01/03/2021. 

11. Ministério da Saúde. Secretária de Atenção à Saúde. PORTARIA Nº 
958, DE 26 DE SETEMBRO DE 2014. Aprova as Diretrizes Diagnósticas 
e Terapêuticas do Câncer de Cólon e Reto. 2014. 

 


