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Elaboração da Complementação em 02/10/2019 

 

Medicamento solicitado: Bevacizumabe  

 

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: Bevacizumabe  

 

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 colorretal metastático: em combinação com quimioterapia à 

base de fluoropirimidina   

• Câncer de pulmão de não pequenas células localmente avançado, 
metastático ou recorrente; em combinação com quimioterapia à base 

de platina   

• Câncer de mama metastático ou localmente recorrente: em combinação 

com Paclitaxel ou Cabecitabina   

• Câncer de células renais metastático e / ou avançado: em combinação 

com alfainterferona 2a   

• Câncer epitelial de ovário, tuba uterina e peritoneal primário: em 
combinação com carboplatina e paclitaxel ou em combinação com 
carboplatina e gencitabina ou em combinação com paclitaxel, 

topotecana ou doxorrubicina lipossomal peguilada,   

• Câncer de colo do útero: em combinação com paclitaxel e cisplatina ou, 

alternativamente, paclitaxel e topotecana em pacientes 2  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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)?  

( ) Não (X) Sim 1  

Além do Avastin do laboratório Roche, foi aprovado recentemente 
(Fevereiro de 2019) o biossimilar Mvasi do laboratório Amgen.  

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  

O medicamento está em processo de incorporação para o tratamento de 
Degeneração Macular Relacionar à Idade e a Conitec recomendou a 
inclusão do bevacizumabe entre as opções de tratamento de Neoplasia 
Maligna Epitelial de Ovário.  

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 Cólon e Reto - Portaria 

No 958, de 26 de Setembro de 2014 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 (classificação TNM, disponível 
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em: http://www.inca.gov.br/tratamento/tnm), capacidade funcional (escala 
ECOG/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 e garantir qualidade na assistência, orientar a 
destinação de recursos na assistência à saúde e fornecer elementos de boa 

prática médica (protocolo cólon) 3  

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

( ) Não (X) Sim  

O medicamento foi submetido a análise da CONITEC para outras 
neoplasias, além da degeneração macular, sendo assim, não foi avaliado 

para a patologia que acomete o paciente. 4,5  

 

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

• Avastin 4ml (25mg/ml – 100mg): R$ 1704,60   

• Avastin 16ml (25mg/ml – 400mg): R$ 6600,00  O biossimilar Mvasi não 

está disponível para a venda. 6   

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 não recomenda o bevacizumab em 

combinação com oxaliplatina e fluorouracil mais ácido folínico ou 
capecitabina para pessoas com câncer colorretal metastático. Segundo o 
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NICE os tratamentos funcionam bem, porém prioriza tratamentos que 
podem prolongar a vida dos pacientes, e após avaliação, verificaram que 
Bevacizumab em combinação com oxaliplatina e fluorouracil mais ácido 
folínico ou capecitabina não fornece benefício suficiente para pacientes para 
justificar seus altos custos e não se qualificaram para consideração, por isso 

NICE não recomendou. 7  1: Consulta registro de medicamentos na 

ANVISA: Disponível em: 
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351280215201711/?sub

stan cia=23106  2: Consulta bula na ANVISA: Disponível em: 

 <http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTr

ansa cao=21231622016&pIdAnexo=3769288>  3: Diretrizes diagnósticas e 

terapêuticas câncer de cólon e reto: Disponível em: 

 <http://conitec.gov.br/images/Artigos_Publicacoes/ddt_Colorretal__26092

014.p df>   

4: Avaliação CONITEC Bevacizumabe DMRI: Disponível em: 
<http://conitec.gov.br/images/Protocolos/PCDT-DMRI.pdf>  

5: Avaliação CONITEC Bevacizumabe câncer de ovário: Disponível em: 
<http://conitec.gov.br/atualizado-o-tratamento-para-pacientes-com-cancer-
de- ovario-no-sus>  

6: Tabela CMED: Disponível em:  

<http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2829072/LISTA+CONFOR
MIDA DE_2019-08-01.pdf/ce569f1c-180d-4ebb-a140-1d006e248b4f>  

7: Recomendação NICE: Disponível em: 
<https://www.nice.org.uk/guidance/ta212/resources/bevacizumab-in- 
combination-with-oxaliplatin-and-either-fluorouracil-plus-folinic-acid-or- 
capecitabine-for-metastatic-colorectal-cancer-pdf-378298477>  
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ANÁLISE MÉDICA 

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

Adenocarcinoma de Cólon com metástases em fígado e pulmões. CID 10: 
C18.9  

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

Conforme relatório do médico assistente, o paciente apresenta metástases 
do adenocarcinoma de cólon acometendo pulmões e fígado, realizou 
tratamento com dois esquemas de quimioterapia, porém houve progressão 
da neoplasia, caracterizando a resistência tumoral a ambos os tratamentos.  

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 é possível responder a este quesito pois, de acordo com a 
documentação apresentada, o paciente foi submetido a dois protocolos de 
quimioterapia, porém, não foi informado quais os protocolos ou quais as 
drogas utilizadas  

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 é possível responder a este quesito pois, de acordo com a 
documentação apresentada, o paciente foi submetido a dois protocolos de 
quimioterapia, porém, não foi informado quais os protocolos ou quais as 
drogas utilizadas. A análise do caso deste paciente pela equipe técnica do 
NAT-JUS está prejudicada pela carência de informações em relação aos 
tratamentos previamente realizados pelo paciente.  

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?  
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Sim. Conforme a indicação em bula aprovada pela ANVISA, bevacizumab é 
indicado para o tratamento de neoplasia de cólon estágio clínico IV (na 
presença de metástases a distância).  

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 é possível responder a este quesito pois, de acordo com a 
documentação apresentada, o paciente foi submetido a dois protocolos de 
quimioterapia, porém, não foi informado quais os protocolos ou quais as 
drogas utilizadas. A análise do caso deste paciente pela equipe técnica do 
NAT-JUS está prejudicada pela carência de informações em relação aos 
tratamentos previamente realizados pelo paciente  

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?  

Diversos estudos demonstram superioridade no uso de Bevacizumab 
associado a quimioterapia de primeira linha (primeiro protocolo de 
tratamento utilizado) para o tratamento de adenocarcinoma de cólon 
metástatico, com aumento da sobrevida global, aumento da sobrevida livre 
de doença e aumento da taxa de resposta: NEJM 2004;350(23):2335-42; 
JCO 2003;21:60-5; JCO 2005;23(16):3697-3705 e JCO 2008;26(12):2013-
19.  

Há também estudos que comprovam a superioridade no uso de 
Bevacizumab associado a quimioterapia de segunda linha (desde que não 
tenha feito uso de Bevacizumab no protocolo de primeira linha) para o 
tratamento de adenocarcinoma de cólon metástatico, com aumento da 
sobrevida global, aumento da sobrevida livre de doença e aumento da taxa 
de resposta: JCO 2007;25(12):1539-44; CSR 1045002, May 2012.  

Porém, não há nenhum estudo que demonstre evidência científica de 
benefício do uso de bevacizumab associado a quimioterapia de terceira 
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linha (após a falha de dois tratamentos prévios).  

O estudo J Clin Oncol. 2018 Mar 1;36(7):674-681 obteve resultados 
negativos em relação ao benefício do uso de Bevacizumab como terapia 
isolada (sem uso concomitante de quimioterapia a base de fluoropirimidinas 
com ou sem uso de Irinotecano e/ou Oxaliplatina).  

Não há evidências de benefício da reexposição a esquemas previamente 
utilizados (ex: FOLFOX, FOLFIRI, XELOX), em pacientes que apresentaram 
progressão da neoplasia com o uso destes protocolos em linhas de 
tratamentos anteriores, mesmo que a reexposição ocorra com o protocolo 
associado ao Bevacizumab.  

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?  

Não é possível responder a este quesito pois, de acordo com a 
documentação apresentada, o paciente foi submetido a dois protocolos de 
quimioterapia, porém, não foi informado quais os protocolos ou quais as 
drogas utilizadas. A análise do caso deste paciente pela equipe técnica do 
NAT-JUS está prejudicada pela carência de informações em relação aos 
tratamentos previamente realizados pelo paciente.  

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

Não há evidências de benefício da reexposição a esquemas previamente 
utilizados (ex: FOLFOX, FOLFIRI, XELOX), em pacientes que apresentaram 
progressão da neoplasia com o uso destes protocolos em linhas de 
tratamentos anteriores, mesmo que a reexposição ocorra com o protocolo 
associado ao Bevacizumab. O estudo J Clin Oncol. 2018 Mar 1;36(7):674-
681 obteve resultados negativos em relação ao benefício do uso de 
Bevacizumab como terapia isolada (sem uso concomitante de quimioterapia 
a base de fluoropirimidinas com ou sem uso de Irinotecano e/ou 
Oxaliplatina).  



 

NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO JUDICIÁRIO – INDICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E EVIDÊNCIA CIENTÍFICA COORDENADORES: 
PROF. DR. ALCINDO CERCI NETO E PROF. DR. CAMILO MOLINO GUIDONI   

  

  

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

Não é possível responder a este quesito pois, de acordo com a 
documentação apresentada, o paciente foi submetido a dois protocolos de 
quimioterapia, porém, não foi informado quais os protocolos ou quais as 
drogas utilizadas. A análise do caso deste paciente pela equipe técnica do 
NAT-JUS está prejudicada pela carência de informações em relação aos 
tratamentos previamente realizados pelo paciente.  

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?  

Não é possível responder a este quesito pois, de acordo com a 
documentação apresentada, o paciente foi submetido a dois protocolos de 
quimioterapia, porém, não foi informado quais os protocolos ou quais as 
drogas utilizadas. A análise do caso deste paciente pela equipe técnica do 
NAT-JUS está prejudicada pela carência de informações em relação aos 
tratamentos previamente realizados pelo paciente.  

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?  

Não é possível responder a este quesito pois, de acordo com a 
documentação apresentada, o paciente foi submetido a dois protocolos de 
quimioterapia, porém, não foi informado quais os protocolos ou quais as 
drogas utilizadas. A análise do caso deste paciente pela equipe técnica do 
NAT-JUS está prejudicada pela carência de informações em relação aos 
tratamentos previamente realizados pelo paciente.  

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 Produtos 
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Roche Químicos e Farmacêuticos S.A.  

 
LAUDO COMPLEMENTAR:  

Os documentos enviados em anexo no evento 81 são insuficientes para 
responder aos quesitos prejudicados pois, não contém informação referente 
a todas as drogas utilizadas em esquemas de quimioterapia.  

A fim de tornar possível a avaliação técnica sobre o benefício do uso de 
Bevacizumab para este caso, é necessário o envio de Relatório do médico 
assistente contendo as seguintes informações fundamentais:  

• a)  Qual(is) droga(s) utilizada(s) como terapia de primeira linha no 
tratamento das metástases de Adenocarcinoma de Cólon para este 

caso?   

• b)  Qual(is) droga(s) utilizada(s) como terapia de segunda linha no 
tratamento das metástases de Adenocarcinoma de Cólon para este 

caso?   

• c)  Qual(is) droga(s) serão utilizadas no tratamento atual? Bevacizumab 

isoladamente? Bevacizumab associado a outra(s) droga(s)?  Declaro 

que, sem estas informações, não é possível responder objetivamente 
aos quesitos 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11 e 12.  

Após revisar a NT elaborada pelo profissional médico do NATJUS-
Londrina (nome dom médico omitido pelo coordenador do NATJUS-
Londrina), e considerando que o NATJUS não é um órgão pericial, e 
que mesmo com complementação (fato que já não é comum em notas 
técnicas) não foi possível com as informações fornecidas chegar a 
uma resposta objetiva, SOLICITAMOS QUE ESTA NOTA TÉCNICA 
SEJA SUBMETIDA A ANÁLISE PERICIAL, por perito judicial da 
confiança do juízo e que poderá após conversar com o paciente e 
avaliar com mais profundidade o caso médico especifico, emitir perícia 
judicial conclusiva. Tornar o NATJUS um órgão pericial levará ao não 
atendimento de novas demandas, visto que sempre a parte poderá 
juntar novos documentos médicos.  


