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Nota técnica n° 13 

Elaborada em 19/08/2019 

 

Medicamento solicitado: Sorafenibe  

 

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: Sorafenibe 
 

ANÁLISE FARMACÊUTICA 
 

1. O medicamento está registrado na ANVISA?  ( ) Não     (X) Sim 1 
 
2. Em caso de haver registro na ANVISA, quais são as indicações previstas na 
bula? 

• Carcinoma celular renal avançado que não responderam à terapia com 
alfainterferona ou interleucina-2 ou não eram elegíveis para tal terapia; 

• Carcinoma hepatocelular não ressecável; 

• Carcinoma de tireoide diferenciado (papilífero, folicular, célula de Hurthle) 
localmente avançado ou metastático, progressivo, refratário a iodo radioativo.2 

 
3. Ainda em caso de haver registro na ANVISA, a prescrição está de acordo com 
as indicações da bula?    ( ) Não     (X) Sim 2 
 
4. Existe medicamento genérico ou similar para o tratamento da enfermidade? Em 
caso positivo, qual(is)?  
( X ) Não1  ( ) Sim  
 
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.  
( ) Não     ( x ) Sim  
Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Câncer de Fígado no Adulto - Portaria Nº 602, 
de 26 de Junho de 2012 3 

 

7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da 
doença que acomete o paciente? 
Não é possível elencar os medicamentos disponíveis no SUS, devido ao fato de que, na 
área de oncologia a seleção do tratamento deverá ser adequada ao estadiamento clínico 
da doença, capacidade funcional (escala Zubrod), condições clínicas e preferência do 
doente. Os hospitais credenciados para atendimento em oncologia devem, por sua 
responsabilidade, dispor de protocolo clínico institucional complementar, adequado a 
estas Diretrizes, destinado a orientar a tomada de decisão por doentes e médicos, avaliar 
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e garantir qualidade na assistência, orientar a destinação de recursos na assistência à 
saúde e fornecer elementos de boa prática médica3 

 
Opções terapêuticas (classificação de Barcelona)  
•Estágio 0: » Ressecção cirúrgica; » Injeção percutânea de etanol; » Ablação por 
radiofrequência.  
•Estágio A: » Ressecção cirúrgica; » Transplante hepático; » Injeção percutânea de 
etanol; »Ablação por radiofrequência.  
•Estágio B: » Quimioembolização transarterial por cateter, seguida ou não por ressecção 
cirúrgica.  
•Estágio C: » Quimioterapia paliativa.  
•Estágio D: » Medidas de suporte clínico, sem tratamento antitumoral. 
 
8. O medicamento postulado foi submetido à análise da CONITEC? Em caso 
positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  
(  ) Não     ( X ) Sim 
A decisão foi de não incorporação do medicamento 4.  
 
9. Qual o preço máximo do medicamento estabelecido pela Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamentos (CMED)? 

• Nexavar (Tosilato de Sorafenibe) comprimido 200 mg, caixa com 60 comprimidos: 

R$ 6.969,245  

OBS: para a dose prescrita, são necessárias 2 caixas ao mês, totalizando 13.938,48 / 
mês  
 
10.  Outras informações relevantes, a critério do órgão consultado (aqui, se isso 
for possível diante do volume de trabalho, acho que poderiam ser tecidas 
considerações sobre eventuais registros em agências internacionais, como o FDA, 
e análises de órgãos técnicos de outros países que sejam abalizados, como o NICE 
e outros congêneres) 
O órgão NICE recomenda o uso do Sorafenibe para a patologia do paciente.6 

Em um estudo multicêntrico, duplo cego, de fase 3 e controlado por placebo, em casos 
de hepatocarcinoma em estágio avançado foram obtidos maiores sobrevida global com 
o uso do Sorafenibe.7 

Embora o sorafenib de agente único tenha eficácia modesta no CHC, a toxicidade 
manejável e os mecanismos da ação apoiam um papel de regimes combinados com 
outros agentes antineoplásicos.8 
 
Segundo o CONITEC o procedimento APAC de tratamento do carcinoma hepatocelular 
não inviabiliza o uso do medicamento sorafenibe por pacientes no âmbito do SUS. O 
esquema de tratamento deve ser definido pelo médico em conjunto com o paciente, 
conforme protocolo do serviço de saúde assistencial. O valor de reembolso será o valor 
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proposto para as APACs disponíveis para o tratamento do Carcinoma Hepatocelular 
avançado irressecável4.  
 

 
 
1: Consulta registro de medicamentos na ANVISA: Disponível em: 
<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substancia=23393> 
2: Consulta bula na ANVISA: Disponível em: 
<http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=910
1162015&pIdAnexo=2895383> 
3: Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas Câncer de Fígado no Adulto:  
Disponível em: 
<http://conitec.gov.br/images/Protocolos/DDT/Carcinoma_Figado-Adulto.pdf> 
4: Avaliação CONITEC Sorafenibe para carcinoma hepatocelular avançado 
irressecável Disponível em: 
<http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2018/Relatorio_Sorafenibe_CHC-
Avancado.pdf> 
5: Tabela CMED: Disponível em:  
<http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2829072/LISTA+CONFORMIDADE_201
9-08-01.pdf/ce569f1c-180d-4ebb-a140-1d006e248b4f>  
6: Recomendação NICE/Inglaterra: Disponível em:  
<https://www.nice.org.uk/guidance/ta474/chapter/1-Recommendations> 
7: LLOVET, Josep M. et al. Sorafenib in advanced hepatocellular carcinoma. New England 

journal of medicine, v. 359, n. 4, p. 378-390, 2008. Disponível em:  

< https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0708857>  

8: ABOU-ALFA, Ghassan K. et al. Phase II study of sorafenib in patients with advanced 

hepatocellular carcinoma. Journal of Clinical Oncology, v. 24, n. 26, p. 4293-4300, 2006. 

Disponível em: < http://images.xinyao.com.cn/20061218010.pdf> 
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ANÁLISE MÉDICA 
 
1. Qual a doença, e respectivo CID, que acomete o paciente, baseada na 
documentação médica apresentada?  
Hepatocarcinoma. 
 CID 10: C22 
 
2. Qual a descrição da atual situação clínica, segundo a documentação médica 
apresentada? 
Conforme relatório do médico assistente, o paciente apresenta diagnóstico de 
Hepatocarcinoma, com tumor de 6cm, além de cirrose hepática causando hipertensão 
venosa no sistema porta-hepático. 
 
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? 
Há possibilidade de procedimento de quimiotembolização, porém, este procedimento 
não é realizado em todos os serviços do SUS, uma vez que exige profissional habilitado 
na área de radiologia intervencionista.  
Não há evidências de benefício na realização de cirurgia para ressecção ou transplante 
hepático para tumores maiores do que 5cm de diâmetro. 
Portanto, as duas possibilidades de tratamento para este paciente são: 
Quimioembolização de nódulo hepático ou o uso contínuo do medicamento Sorafenib. 
 
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.  
Não há evidências de benefício na realização de cirurgia para ressecção ou transplante 
hepático para tumores maiores do que 5cm de diâmetro.  
As duas possibilidades de tratamento para este paciente são: Quimioembolização de 
nódulo hepático ou o uso contínuo do medicamento Sorafenib. Porém, o procedimento 
de quimioembolização não é realizado em todos os serviços do SUS, uma vez que exige 
profissional habilitado na área de radiologia intervencionista. 
 
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. Conforme a indicação em bula aprovada pela ANVISA, Sorafenib é indicado para o 
tratamento de hepatocarcinoma não ressecável. 
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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? 
Conforme dados do estudo "SHARP" publicado em N Engl J Med 2088; 359:378390, 
houve aumento de quase três meses em relação ao tempo para progressão radiológica 
da neoplasia nos pacientes que utilizaram Sorafenib, contra aqueles que utilizaram 
placebo (5,5 meses Vs 2,8 meses respectivamente). 
 
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 há outro medicamento com eficácia comprovada para o tratamento de 
Hepatocarcinoma. Conforme dados do estudo "SHARP" publicado em N Engl J Med 
2088; 359:378-390, houve aumento de quase três meses em relação ao tempo para 
progressão radiológica da neoplasia nos paciente que utilizaram Sorafenib, contra 
aqueles que utilizaram placebo (5,5 meses Vs 2,8 meses respectivamente).  
Outra possibilidade de tratamento recomendada é o procedimento de 
quimioembolização do nódulo hepático.  
Não há evidências de benefício na realização de cirurgia para ressecção ou transplante 
hepático para tumores maiores do que 5cm de diâmetro. 
 
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? 
Caso o serviço não estiver habilitado para realizar o procedimento de quimioembolização 
hepática, a única alternativa de tratamento é o uso de Sorafenib, conforme dados do 
estudo "SHARP" publicado em N Engl J Med 2088; 359:378-390. 
 
9. Quais os efeitos esperados com a utilização do medicamento postulado 
(informar o perfil de variáveis de desfecho clínico mais favoráveis ao medicamento 
solicitado)? 
Aumento da sobrevida livre de progressão radiológica em 2,7 meses (5,5 meses com 
uso de Sorafenib Vs 2,8 meses com uso de placebo). 
 
10. Quais as consequências, para o paciente, em caso de não utilização do 
medicamento analisado? 
Não há diferença comprovada em termos de sobrevida global (tempo de vida total), 
pacientes que utilizam Sorafenib tendem a ter uma progressão ligeiramente mais lenta 
do aumento do volume da neoplasia, com média de 5,5 meses para ocorrer aumento do 
volume tumoral, contra 2,8 meses nos pacientes que não utilizam Sorafenib. 
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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?  
Prazo indeterminado, até a progressão da doença, que ocorre, em média em 5,5 meses. 
A dose recomendada de Sorafenib é de 800mg ao dia, uso contínuo. Recomenda-se 
realizar avaliação com exames de imagem (Tomografia computadorizada ou 
Ressonância Magnética) do fígado a cada 3 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? 
O estudo "SHARP" publicado em N Engl J Med 2088; 359:378-390 demonstrou aumento 
de quase três meses em relação ao tempo para progressão radiológica da neoplasia nos 
paciente que utilizaram Sorafenib, contra aqueles que utilizaram placebo (5,5 meses Vs 
2,8 meses respectivamente), porém, não houve aumento da sobrevida global (tempo 
total de vida) dos pacientes. 
 
13. Há algum conflito de interesse entre o autor desta nota técnica e o detentor 
da patente do medicamento solicitado? Em caso positivo, declarar. 
Declaro não ter nenhum conflito de interesse com a indústria Bayer S.A. 
 


