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Nota técnica n° 19 

Elaborada em 19/09/2019 

 

Medicamento solicitado: Axitinibe  

 

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: AXITINIB (Inlyta) 5mg 

 

ANÁLISE FARMACÊUTICA  

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

O medicamento possui registro na Anvisa sob o n. 121100452, válido até 12/2020.1  

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

bula?  

Indicado para o tratamento de pacientes adultos com carcinoma de células renais (RCC) 

avançado de células claras após insucesso do tratamento sistêmico prévio com 

sunitinibe ou citocina.2  

1 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351189362201908/?substancia=253

90  

2 https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/medicamentos/arquivo/bula/parecer/eyJh

bGciOiJIUzU 

xMiJ9.eyJqdGkiOiIxMTQ5NTUzMSIsIm5iZiI6MTU2ODIzMzg5NCwiZXhwIjoxNTY4MjM0

MTk0fQ.K8BP OlV6h5AH8sCYh_8zRZ_nGZtO8VtTklbtFLH5OAkU7dj6- 

RRQyCPyK8LB9kBseomSnyj6jQLc2WAAOocoPQ/?Authorization=Guest  

3. Ainda em caso de haver registro na ANVISA, a prescrição está de acordo com 

as indicações da bula? ( ) Não (X) Sim  

O paciente está acometido de carcinoma de células claras renais (CID10 C64).  

4. Existe medicamento genérico ou similar para o tratamento da enfermidade? 

Em caso positivo, qual(is)? (X) Não ( ) Sim  

5. O medicamento está incluído na Relação Municipal de Medicamentos 

(REMUME), Relação Estadual de Medicamentos (RESME) ou na Relação Nacional 
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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 Carcinoma de Células Renais3  

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, 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.4  

8. O medicamento postulado foi submetido à análise da CONITEC? Em caso 

positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  

(X) Não ( ) Sim  

9. Qual o preço máximo do medicamento estabelecido pela Câmara de Regulação 

do Mercado de Medicamentos (CMED)?  

3 http://conitec.gov.br/images/Artigos_Publicacoes/ddt_Carcinoma-CelRenais_2014.pdf 

4 http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/0DAF/PortariaGMMS87413.pdf  

INLYTA (PFIZER) - 5 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 60 PF = 19.494,96; PMC = 

26.950,64.5  
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PF: Preço Fabricante é o teto de preço pelo qual um laboratório ou distribuidor de 

medicamentos pode comercializar no mercado brasileiro um medicamento que produz.  

PMC: Preço Máximo ao Consumidor é o preço a ser praticado pelo comércio varejista, 

ou seja, farmácias e drogarias.  

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 Axitinibe é aprovado pelo FDA e pelo NICE para o tratamento de carcinoma avançado 

de células renais após falha de uma terapia sistêmica prévia.6 7  

Em parecer emitido pelo Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, não se recomenda o uso 

de Axitinibe como tratamento de segunda linha para pacientes com câncer renal 

avançado, metastático, por não ter evidência à luz da literatura científica em trazer 

benefícios clínicos relevantes para os pacientes, além de provocar efeitos colaterais 

graves. Através de um estudo aferiu-se em 2 meses a superioridade em Sobrevida Livre 

de Progressão (SLP) do Axitinib sobre o fármaco de primeira linha Sorafenibe, assim, 

não havendo ganho de sobrevida global significante.8  

. 5  http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2829072/LISTA+CONFORMIDADE_

2019-09- 02.pdf/7cfd6bd6-3a28-4d2b-83f5-6abbea870270   

. 6  https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/202324lbl.pdf   

. 7  https://www.nice.org.uk/guidance/ta333   

. 8  https://bd.tjmg.jus.br/jspui/bitstream/tjmg/8805/1/NT%2014%20- 

%202017%20NATS%20AXITINIBE%20EM%20CARCINOMA%20DE%20CE%c

c%81LULAS%20RENAIS.pd f  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ANÁLISE MÉDICA 

1. Qual a doença, e respectivo CID, que acomete o paciente, baseada na 

documentação médica apresentada?  

Neoplasia Renal do tipo carcinoma de células claras, com metástases cerebrais, 

pulmonares e retroperitoneais.  

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

apresentada?  

Paciente de 72 anos, sexo masculino, submetido a três cirurgias de grande porte entre 

2016 e 2019, sendo a última em junho/2019, para ressecção de metástase cerebral, 

atualmente com boa performance clínica, avaliada pela escala de Zubrod como PS 0 

(zero), ou seja, paciente sem sintomas ou com sintomas mínimos, em acompanhamento 

ambulatorial.  

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, o paciente foi submetido aos seguintes tratamentos, todos pelo SUS:  

- Cirurgia para retirada de rim esquerdo (nefrectomia esquerda) em fevereiro/2016;  

- Cirurgia para retirada de dois segmentos pulmonares acometidos por metástases 

(Bissegmentectomia de lobo superior do pulmão esquerdo e lobo inferior do pulmão 

direito) em abril/2017;  

- Uso de Pazopanib de outubro 2017 a janeiro 2019, medicação quimioterápica 

paliativa para câncer renal, citada na portaria do Ministério da Saúde que aprovou as 

Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Carcinoma de Células Renais (Portaria MS 

1.440, 16/12/2014);  

- Cirurgia para retirada de lesão metastática cerebral (junho 2019).  
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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. O uso de pazopanib como primeira linha não impediu a progressão da doença.  

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. Indicado para o tratamento de segunda linha após insucesso do tratamento 

sistêmico prévio de pacientes adultos com carcinoma de células renais do tipo células 

claras.  

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 há medicações oferecidas pelo SUS como segunda linha de tratamento 

quimioterápico em caso de carcinoma renal metastático não responsivo ao tratamento 

de primeira linha, que neste caso, foi utilizado conforme PCDT.  

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?  

A literatura médica atual parece convergir para o fato de que o Axitinib é uma opção para 

o tratamento de segunda linha da doença no estágio em que o paciente autor da 

solicitação apresenta, sendo que a droga está incluída entre as opções das Diretrizes de 

Carcinoma de Células Renais da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e pela 

Associação Europeia de Oncologia clínica. Embora não haja estudos suficientes para 

comprovar a superioridade em relação a sobrevida global, trata-se de medicação de uso 

oral com risco aceitável em relação aos efeitos adversos e com possível menor custo em 

relação a fármacos similares.  
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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 há medicações oferecidas pelo SUS como segunda linha de tratamento 

quimioterápico em caso de carcinoma renal metastático. As razões médicas para 

solicitação deste fármaco se basearam na facilidade do uso (oral a cada 12 horas), risco 

aceitável em relação aos efeitos adversos, com possível menor custo em relação a 

fármacos similares e possível ganho de sobrevida livre de progressão.  

9. Quais os efeitos esperados com a utilização do medicamento postulado 

(informar o perfil de variáveis de desfecho clínico mais favoráveis ao medicamento 

solicitado)?  

O principal efeito esperado é ganho na sobrevida livre de progressão, visto que não 

são esperados ganho na sobrevida livre de doença (tratamento não visa cura) e não há 

evidência comprovando ganho na sobrevida global.  

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

medicamento analisado?  

Progressão acelerada da doença, com deterioração da qualidade de vida. Visto status 

performance do paciente, ainda com manutenção de qualidade de vida, o objetivo de 

ganho de sobrevida livre de progressão se justifica, ainda que se trate de doença 

incurável.  

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 há prazo determinado para o tratamento. A sugestão posológica é de uso de 1(um) 

comprimido de 5mg via oral a cada 12 horas, continuamente. O médico assistente deve 

realizar seguimento ambulatorial periódico e avaliar risco benefício de manter ou 

suspender o uso de medicação baseando-se na presença de progressão da doença e/ou 

efeitos adversos.  



 

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

  

  

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 há revisões sistemáticas com metanálise da comparação de axitinib com outras 

drogas para o tratamento de segunda linha do câncer renal de células claras com 

metástases. As melhores evidências disponíveis são ensaios clínicos de fase III com 

evidência de maior sobrevida livre de progressão com uso de axitinib em relação à 

sorafenib. Os estudos mais relevantes consideraram o Axitinib como opção adequada 

para tratamento de segunda linha em câncer de células renais metastático, com ganho 

de sobrevida livre de progressão em relação ao medicamento sorafenib em análise post-

hoc de 2019.1,2 Vale ressaltar que o estudo AXIS, embora tenha demonstrado ganho de 

sobrevida livre de progressão com axitinib de apenas 2 meses (6,7 versus 4,7 meses), a 

comparação com placebo não foi realizada e sim com outro fármaco (sorafenib), 

podendo ter sido subestimado o ganho em sobrevida livre de progressão.3 O Estudo 

ESCAPE é estudo também de fase III em andamento que visa avaliar qual a melhor 

sequencia após terapia de primeira linha para o câncer de células renais metastático, 

corroborando a o fato de que ainda não há consenso sobre a melhor terapia neste estágio 

de doença.4  

1 - Bracarda et al. Is Axitinib Still a Valid Option for mRCC in the Second-Line Setting? 

Prognostic Factor Analyses From the AXIS Trial. Clinical Genitourinary Cancer, 17: 3, 

e689-703. Jun-2019.  

2- Motzer et al. Axitinib versus sorafenib as second-line therapy in patients with advanced 

renal-cell carcinoma: overall survival analysis and updated results from a randomised 

phase 3 trial. Lancet Oncol 2013; 14: 552–62.  

3- Rini et al. Comparative effectiveness of axitinib versus sorafenib in advanced renal cell 

carcinoma (AXIS): a randomised phase 3 trial. The Lancet, 2011 Dec 3;378(9807):1931-

9.  

4 - Kadono Y. Efficacy and safety of cytokines versus first-line sunitinib and second-line 

axitinib for patients with metastatic renal cell carcinoma (ESCAPE study): a study protocol 
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for phase III randomized sequential open-label study. Cochrane Central Register of 

Controlled Trials. Aug-2019.  

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 haver conflitos de interesses em relação ao detentor da patente do 

medicamento.  

 


