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Medicamento solicitado: Temozolomida  

 

Esta Nota Técnica foi elaborada de acordo com dados e relatórios médicos 

específicos do(a) paciente que figurou como parte autora no processo 

judicial. Por essa razão, a utilização das informações e conclusões 

médicas aqui constantes para a instrução de outros processos deve ser 

analisada com cautela pelas partes e pelos órgãos julgadores.
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Medicamento solicitado: TEMOZOLOMIDA 

 

ANÁLISE FARMACÊUTICA  

1. O medicamento está registrado na ANVISA? ( ) Não (X) Sim  

Sim, o Temozolomida possui registro na ANVISA1  

2. Em caso de haver registro na ANVISA, quais são as indicações previstas na 
bula?  

TEMOZOLOMIDA é indicado no tratamento de pacientes com1:  

a) glioblastoma multiforme recém-diagnosticado concomitantemente à radioterapia e em 
adjuvância posterior.  

b) glioma maligno, tal como glioblastoma multiforme ou astrocitoma anaplásico, 
recidivante ou progressivo após terapia padrão.  

c) também é indicado no tratamento de pacientes com melanoma maligno metastático 
em estágio avançado.  

3. Ainda em caso de haver registro na ANVISA, a prescrição está de acordo com 
as indicações da bula? ( ) Não (X) Sim  

4. Existe medicamento genérico ou similar para o tratamento da enfermidade? Em 
caso positivo, qual(is)? ( ) Não (X) Sim,  

Existem tanto genéricos quantos similares registrados na ANVISA1.   

5. O medicamento está incluído na Relação Municipal de Medicamentos 
(REMUME), Relação Estadual de Medicamentos (RESME) ou na Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais (RENAME)? Se sim, qual(is)?  

(x) Não ( ) Sim,  

6. Há Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), no âmbito do SUS, para 
a doença que acomete o paciente? Em caso positivo, especificar qual é.  
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( )Não (X)Sim, Existe a PORTARIA No599, DE 26 DE JUNHO DE 2012 que aprova as 
Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Tumor Cerebral no Adulto2.  

7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da 
doença que acomete o paciente?  

Segundo as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas (DDT) do Tumor Cerebral no Adulto, 
a seleção do tratamento deverá ser adequada ao tipo histológico e gradação do tumor 
segundo a classificação da OMS dos tumores do sistema nervoso, localização do tumor, 
capacidade funcional (escala ECOG/Zubrod), condições clínicas e preferência do 
doente2.  

8. O medicamento postulado foi submetido à análise da CONITEC? Em caso 
positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  

( ) Não (X) Sim,  

De acordo com a PORTARIA No 35, DE 26 DE SETEMBRO DE 2014 - Torna pública a 
decisão de não incorporar a Temozolomida para o tratamento pós-operatório de 
pacientes portadores de gliomas de alto grau no âmbito do Sistema Único de Saúde - 
SUS3.  

9. Qual o preço máximo do medicamento estabelecido pela Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamentos (CMED)?  

O medicamento em questão existe em várias apresentações de diferentes laboratórios, 
mas não existe a dosagem requisitada na petição inicial. Para chegarmos a essa dose é 
necessário a combinação de doses diferentes. Para chegar ao preço máximo 

exemplificamos abaixo a junção de duas dosagens disponíveis4:  

- TEMODAL (SCHERING-PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA) 180 MG CAP CT FR 
VD AMB X 5 – R$ 5.774,82  

- TEMODAL (SCHERING-PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA) 100 MG CAP CT FR 
VD AMB X 5 – R$ 3.224,55  

Total: R$ 8.999,37  

10. Outras informações relevantes, a critério do órgão consultado  

Cabe destacar que a responsabilidade pelo financiamento do tratamento oncológico é 
da União Federal que ressarce os CACON e UNACON por meio da APAC-ONCO.  
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ANÁLISE MÉDICA 

1. Qual a doença, e respectivo CID, que acomete o paciente, baseada na documentação 
médica apresentada?  

A doença que o médico assistente se refere é a Neoplasia Maligna do Encéfalo (CID10: 
C71), especificamente o astrocitoma WHO grau I (baixo grau).  

Porém na documentação dos autos, podemos notar um parecer do Diretor Técnico do 
hospital de referência (nome do hospital omitido pelo coordenador do NATJUS-
Londrina), com o termo Glioblastoma, que pode se referir ao astrocitoma grau IV (alto 
grau), ou também conhecido como Glioblastoma Multiforme (GBM).  

2. Qual a descrição da atual situação clínica, segundo a documentação médica 
apresentada?  

De acordo com relatório médico apresentado, de 07 de Maio de 2019, o paciente foi 
submetido a microcirurgia para tumor cerebral (não está especificada se foi apenas para 
biópsia ou se foi realizada a ressecção completa da lesão) em março de 2019, com 
evolução satisfatória e prosseguindo-se o tratamento com radioterapia. Em uso de 
valproato para o controle das crises convulsivas.  

3. De acordo com a documentação médica apresentada, o paciente já foi submetido a 
todos os tratamentos disponibilizados pelo SUS? Em existindo PCDT para a doença, o 
mesmo foi aplicado para o caso?  

Sim. Analisando o laudo/material fornecido pelo médico assistente, o paciente 
apresenta(ou) um astrocitoma WHO grau I, ou pilocítico, ou de baixo grau. Ressalto que 
existe um conflito nas informações fornecidas pelo médico e pela diretoria técnica e que 
não foi oferecido no material dos autos o laudo anatomopatológico e histopatológico que 
confirma o tipo da lesão. No astrocitoma de baixo grau está indicada a cirurgia para 

ressecção da lesão e na maior parte dos casos, sequer a radioterapia é indicada.2  

Conforme a documentação fornecida, o paciente foi submetido a microcirurgia para 
tumor cerebral (não está especificada se foi apenas para biópsia ou se foi realizada a 
ressecção completa da lesão) e radioterapia.  

4. De acordo com a documentação médica apresentada, é possível afirmar que o 
tratamento disponibilizado pelo SUS é eficaz para o paciente? Caso a resposta seja 
negativa, explicar.  

Sim. Levando em consideração o laudo do médico assistente (astrocitoma WHO grau 

I).2  
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5. O medicamento postulado é indicado para o tratamento da doença analisada de 
acordo com os diagnósticos nosológicos ou etiológicos, estágios de evolução da doença 
e/ou classificação de gravidade?  

Não.2  

6. Considerando a saúde baseada em evidências, há comprovada superioridade ou não 
inferioridade na eficácia do medicamento postulado em relação às eventuais alternativas 
oferecidas pelo SUS? Se positivo, em que sentido?  

Não está indicado para a doença do paciente.2  

7. Há comprovações de que o uso do medicamento vindicado é, de alguma forma, 
superior do que os oferecidos pelo SUS em relação efetividade, qualidade de vida, 
sobrevida, melhor tolerabilidade, menor efeitos colaterais/adversos?  

O medicamento não está indicado, sequer em bula para a doença do paciente.2  

8. Há razões médicas especificas ao caso que justifiquem a utilização do medicamento 
postulado em detrimento das alternativas oferecidas pelo SUS? Em caso positivo, quais 
são? Elas estão comprovadas pela saúde baseada em evidências?  

O medicamento não está indicado, sequer em bula para a doença do paciente.2   

9. Quais os efeitos esperados com a utilização do medicamento postulado (informar o 
perfil de variáveis de desfecho clínico mais favoráveis ao medicamento solicitado)?  

Conforme a documentação médica, a utilização do medicamento solicitado poderá 
proporcionar aumento da qualidade de vida, diminuição do risco de progressão da 

doença e maior sobrevida global para os pacientes com Glioma de alto grau.3 Reforço 
a informação de que esses detalhes são para o tratamento dos astrocitomas grau 
IV, glioma malignos e/ou astrocitomas anaplásicos.  

10. Quais as consequências, para o paciente, em caso de não utilização do medicamento 
analisado?  

Perda da qualidade de vida, risco de progressão acelerada da doença e óbito para os 

pacientes com Glioma de alto grau.3 Reforço a informação de que esses detalhes 
são para o tratamento dos astrocitomas grau IV, glioma malignos e/ou 
astrocitomas anaplásicos.  

11. Qual o prazo estimado do tratamento e a sugestão posológica? Há necessidade de 
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nova avaliação para sua continuidade? Em caso positivo, após quanto tempo?  

Medicação não indicada para o grau do astrocitoma do paciente em questão.2  

12. Quais as evidências sobre o impacto da tecnologia (descrever quais os estudos – 
Saúde Baseada em Evidências – e referência bibliográfica), seus níveis de evidência e 
grau de recomendação de acordo com os estudos utilizados?  

Medicação não indicada para o grau do astrocitoma do paciente em questão.2  

13. Há algum conflito de interesse entre o autor desta nota técnica e o detentor da patente 
do medicamento solicitado? Em caso positivo, declarar  

Não há conflito de interesse.  

*** OBS: Percebe-se nitidamente que todo o caso foi construído baseado na informação 
de que o paciente possivelmente possui um astrocitoma de alto grau, ou seja, WHO de 
IV grau, porém a documentação oferecida pelo médico assistente oferece uma 
informação de que o paciente é, ou foi, portador de uma condição chamada astrocitoma 
de baixo grau, ou WHO de grau I. Não tivemos acesso ao laudo final do 
anatomopatológico / histológico / histopatológico. Caso o paciente possuir o diagnóstico 
de astrocitoma de alto grau, ou também conhecido como Glioblastoma Multiforme, tal 
tratamento está indicado e será a única alternativa para tentar obter os resultados 
descritos nas questões 9 e 10 desta NT. Sugiro ter acesso ao laudo anatomopatológico 
final para a tomada da decisão. Ficaremos à disposição para outras informações.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

1 - https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substancia=8789 2 - PORTARIA 

No 599, DE 26 DE JUNHO DE 2012 3 - 

http://conitec.gov.br/images/Artigos_Publicacoes/Temozolomida_FINAL.pdf  
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Em resposta à solicitação de complementação, após a confirmação correta da 
patologia – ASTROCITOMA ANAPLÁSICO, IDH MUTANTE (GRAU III, OMS 206) 
através dos autos, segue abaixo as considerações atualizadas:  

ANÁLISE MÉDICA   

1. Qual a doença, e respectivo CID, que acomete o paciente, baseada na documentação 
médica apresentada?  

ASTROCITOMA ANAPLÁSICO, IDH MUTANTE (GRAU III, OMS 206). CID10: C71.  

2. Qual a descrição da atual situação clínica, segundo a documentação médica 
apresentada?  

De acordo com relatório médico apresentado, de 07 de Maio de 2019, o paciente foi 
submetido a microcirurgia para tumor cerebral em março de 2019, com evolução 
satisfatória e prosseguindo-se o tratamento com radioterapia. Em uso de valproato para 
o controle das crises convulsivas.  

3. De acordo com a documentação médica apresentada, o paciente já foi submetido a 
todos os tratamentos disponibilizados pelo SUS? Em existindo PCDT para a doença, o 
mesmo foi aplicado para o caso?  

Não foi submetido a todas as alternativas disponibilizadas pelo SUS.  

Conforme PCDT (PORTARIA No 599, DE 26 DE JUNHO DE 2012)2, que aprovou as 
Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Tumor Cerebral no Adulto2, os planos 
terapêuticos recomendados para os Gliomas Grau III OMS são:  

1- Cirurgia seguida por radioterapia; ou 2- Cirurgia seguida por radioterapia associada 

à quimioterapia;  

Conforme nota prévia já emitida pelo NAT-Ceará em 20184 tal informação está 
claramente exposta: “Em relação ao tratamento do câncer cerebral há na tabela do SUS 
o procedimento 03.04.02.032-0 que contempla quimioterapia de tumor do sistema 
nervoso central avançado sem fazer referência ou restrição ao uso de qualquer 

medicamento em específico. Desde 1999 o tratamento no SUS para o tumor cerebral 

(gliomas de alto grau) é quimioterapia associada à radioterapia. O SUS disponibiliza 
ainda quimioterapia com dacarbazina, análogo injetável da temozolamida, no tratamento 
de gliomas de alto grau.”  

Por não definir a medicação específica, o PCDT deixa em aberto a possibilidade de levar 
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em consideração a escolha do médico associada à do paciente. Dessa forma, podemos 
levar em consideração que o PCDT foi aplicado neste caso.  

4. De acordo com a documentação médica apresentada, é possível afirmar que o 
tratamento disponibilizado pelo SUS é eficaz para o paciente? Caso a resposta seja 
negativa, explicar.  

A quimioterapia antineoplásica é pouco ativa para o câncer cerebral, produzindo 
benefício clínico temporário para alguns doentes.  

Os Gliomas de Alto Grau, assim como o Astrocitoma Anaplásico, são uma forma 
rapidamente progressiva de câncer no cérebro com uma taxa de sobrevivência ruim, 
mesmo após o tratamento padrão com cirurgia e radioterapia e, apesar dos avanços 
tecnológicos, permanecem doenças fatais. Apresen- tam uma sobrevida em cinco anos 
de 33,6% dos pacientes, segundo o National Cancer Institute.  

Até o presente, inexiste demonstração de que a temozolomida seja mais segura ou eficaz 
que outra terapia antineoplásica associada à radioterapia para este caso.  

5. O medicamento postulado é indicado para o tratamento da doença analisada de 
acordo com os diagnósticos nosológicos ou etiológicos, estágios de evolução da doença 
e/ou classificação de gravidade?  

Sim.  

6. Considerando a saúde baseada em evidências, há comprovada superioridade ou não 
inferioridade na eficácia do medicamento postulado em relação às eventuais alternativas 
oferecidas pelo SUS? Se positivo, em que sentido?  

Não. A temozolomida é um medicamento oral relacionado a um antineplásico clássico, 
a dacarbazina; enquanto a dacarbazina requer metabolização hepática para produção 
do agente antineoplásico clinicamente ativo (monome-tiltriazenoimidazol carboxamida, 

MTIC), a temozolomida é convertida em MTIC no plasma.2,4  

A quimioterapia antineoplásica é pouco ativa para o câncer cerebral, produzindo 
benefício clínico temporário para alguns doentes. A necessidade de uso concomitante 
de medicamentos anticonvulsivantes para muitos doentes parece estar associada a 
melhor prognóstico, em particular com o ácido valproico, a despeito de toxicidade 
variável. Esquemas terapêuticos quimioterápicos, contendo nitrosureias (carmustina ou 
lomustina), alquilantes (procarbazina, dacarbazina ou temozolomida), derivados da 
platina (cisplatina ou carboplatina), vincristina, teniposiído, hidroxiureia, cloroquina, 
bevacizumabe e irinotecano se mostraram úteis no tratamento paliatvo de gliomas 

cerebrais grau III ou IV, muitos deles administrados concomitantemente à radioterapia.4  
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Em dois estudos clínicos randomizados sobre temozolomida em associação à 
radioterapia para gliomas de alto grau, este tratamento mostrou ser ativo quando 
comparado com placebo; outros estudos demonstraram eficácia comparável da 
temozolomida e do esquema PCV (procarbazina, lomustina e vincristina) para doentes 
com gliomas de alto grau ou com astrocitoma anaplásico. Inexiste demonstração de que 
a temozolomida seja mais segura ou eficaz que outra terapia antineoplásica associada 

à radioterapia para doentes com gliomas malignos.2,4  

7. Há comprovações de que o uso do medicamento vindicado é, de alguma forma, 
superior do que os oferecidos pelo SUS em relação efetividade, qualidade de vida, 
sobrevida, melhor tolerabilidade, menor efeitos colaterais/adversos?  

Não de maneira clara, mas parece haver uma tendência ao uso da temozolomida nos 
pacientes com gliomas IDH mutantes.  

O estudo pivotal da temozolomida envolveu pacientes com glioblastoma, tipo 
molecularmente diferente do glioma anaplásico e que raramente apresentam mutações 
IDH1 ou IDH2. Embora os pacientes do estudo CATNON apresentassem glioma 
anaplásico não mutantes, que são menos sensíveis à quimioterapia, quando 

comparados aos mutantes, mais responsivos à temozolomida.5  

Dessa forma, em recente análise interina (primeira) do estudo CATNON (estudo 
randomizado, fase III, open-label e com delineamento factorial 2x2) realizada em 2017, 
a quimioterapia adjuvante com temozolomida foi associada a um benefício significativo 
de sobrevida em pacientes com glioma anaplásico não co-deletado recentemente 
diagnosticado. Dos 745 (99%) dos 748 pacientes planejados no estudo foram incluídos. 
A taxa de risco para sobrevida global com o uso de adjuvante temozolomida foi de 0,65 
(99,45% CI 0,45-0,93). A sobrevida global em 5 anos foi de 55,9% (IC95% 47,2-63,8) 
com e 44,1% (36,3-51,6) sem temozolomida adjuvante. Os eventos adversos foram 
observados em 8 a 12% dos 549 pacientes que receberam temozolomida, foram 
principalmente hematológicos e reversíveis. Mesmo assim, continua sendo necessária 
uma análise mais aprofundada do papel do tratamento concomitante com temozolomida 

e de fatores moleculares.5  

Em toda a coorte do estudo, o uso concomitante da temozolomida não aumentou a 
sobrevida global. No entanto, em recente publicação de maio de 2019, uma segunda 
análise interina do estudo CATNON, que analisou os tumores IDH mutantes, subtipo 
do caso submetido à análise do NAT, nos, foi observada uma uma TENDÊNCIA 
para o benefício da temozolomida concomitante. O uso adjuvante da temozolomida 
aumentou a sobrevida global no subtipo IDH mutante, mas não nos tumores do 
subtipo selvagem. As análises moleculares em andamento e o acompanhamento 

adicional permitirão uma avaliação completa da eficácia nos subgrupos moleculares.6  
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Vale ressaltar, que a temozolomida é medicação de uso por via oral, enquanto a 
dacarbazina é injetável. Dessa forma, apresenta uma posologia mais confortável para o 
paciente, em comparação com outras formas de quimioterapia endovenosa, podendo ser 
considerada como uma melhoria na qualidade de vida durante o tratamento.  

8. Há razões médicas especificas ao caso que justifiquem a utilização do medicamento 
postulado em detrimento das alternativas oferecidas pelo SUS? Em caso positivo, quais 
são? Elas estão comprovadas pela saúde baseada em evidências?  

Sim. Vide resposta da questão 7.  

9. Quais os efeitos esperados com a utilização do medicamento postulado (informar o 
perfil de variáveis de desfecho clínico mais favoráveis ao medicamento solicitado)?  

Conforme a documentação médica, a utilização do medicamento solicitado poderá 
proporcionar aumento da qualidade de vida, diminuição do risco de progressão da 

doença e maior sobrevida global para os pacientes com Glioma de alto grau.3,6  

10. Quais as consequências, para o paciente, em caso de não utilização do medicamento 
analisado?  

Os gliomas de alto grau ainda são considerados doenças fatais, com acelerada perda da 
qualidade de vida, risco de progressão acelerada da doença e óbito precoce, mesmo 
com as tecnologias atuais. A quimioterapia com temozolomida, parece ter uma tendência 
para o benefício no aumento da sobrevida global (vide resposta da questão 7) nos 
pacientes que possuem o subtipo IDH mutante e receberam temozolomida.  

11. Qual o prazo estimado do tratamento e a sugestão posológica? Há necessidade de 
nova avaliação para sua continuidade? Em caso positivo, após quanto tempo?  

Segundo informações do prontuário, a dose preconizada pelo oncologista assistente será 
de 280 a 300mg (informações diferentes encontradas nos documentos dos autos) ao dia, 
por 5 dias, de 28 em 28 dias, por 12 ciclos (12 meses).  

12. Quais as evidências sobre o impacto da tecnologia (descrever quais os estudos – 
Saúde Baseada em Evidências – e referência bibliográfica), seus níveis de evidência e 
grau de recomendação de acordo com os estudos utilizados?  

Vide informação nas respostas das questões 6 e 7.  

13. Há algum conflito de interesse entre o autor desta nota técnica e o detentor da patente 
do medicamento solicitado? Em caso positivo, declarar  

Não há conflito de interesse.  
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