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Nota técnica n° 22 

Elaborada em 21/09/2019 

 

Medicamento solicitado: Somatuline  

 

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: LANREOTIDA (Somatuline) 120 mg 

 

ANÁLISE FARMACÊUTICA  

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

O medicamento Lanreotida possui registro na ANVISA sob o número 169770002 com 

data de vencimento do registro em 08/20241.  

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

bula?  

A Lanreotida (Somatuline®) indicado para o tratamento de1 I) Acromegalia:  

a) Tratamento de acromegalia quando os níveis de Hormônio de Crescimento (GH) e 

Fator de Crescimento similar à Insulina do tipo I (IGF- 1) permanecem anormais após 

cirurgia e/ou radioterapia, ou para os pacientes para os quais cirurgia e/ou radioterapia 

não servem como opção de tratamento.  

b) Tratamento de sintomas clínicos associados à acromegalia. II) Tumores 

Neuroendócrinos / Carcinoides:  

1 
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351128844200821/?substancia=224
46  

a) Tratamento de sintomas clínicos associados a tumores neuroendócrinos / carcinoides.  

III) Tumores Neuroendócrinos Gastroenteropancreáticos (TNE-GEP):  

a) Tratamento de doença irressecável, localmente avançada ou metastática, em 

pacientes adultos, sendo que para esta indicação deverá ser utilizada a apresentação de 

120 mg.  
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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  

O paciente é acometido de tumor neuroendócrino metastático1.  

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 

de Medicamentos Essenciais (RENAME)? Se sim, qual(is)?  

( ) Não (X) Sim,  

O medicamento está presente na RENAME, sendo do Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica (CEAF), disponibilizado para o PCDT de Acromegalia. Não é 

disponibilizado para a doença que acomete o paciente em questão, já que tratamentos 

oncológicos não fazem parte do CEAF.2,3.  

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.  

(X) Não ( ) Sim.  

Não há Diretrizes Diagnósticos e Terapêuticas (DDT) para cânceres neuroendócrinos. 4  

2https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/dezembro/17/170407M2018final
.pdf  

 
3http://conitec.gov.br/index.php/protocolos-e-diretrizes  

4 http://conitec.gov.br/images/Incorporados/AcetatodeLanreotida-final.pdf  
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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 adequado 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 médica5.  

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

positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  

( ) Não (X) Sim,  

A CONITEC recomendou pela não incorporação do medicamento para o tratamento de 

Tumores Neuroendócrinos Gastroenteropancreáticos no SUS6,7.  

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

do Mercado de Medicamentos (CMED)?  

SOMATULINE AUTOGEL (BEAUFOUR IPSEN) ICMS 18%  

PF 2.995,55 reais; PMC 4.141,17 reais8.  

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.  

 

5 http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/0DAF/PortariaGMMS87413.pdf  
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6 http://conitec.gov.br/images/Relatorios/Portaria/2018/PortariasSCTIE16e20_2018.pdf  

7 http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2018/Relatorio_Lanreotida_Tumores.pdf  

8http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2829072/LISTA+CONFORMIDADE_201

9-09- 02.pdf/7cfd6bd6-3a28-4d2b-83f5-6abbea870270 

10. Outras informações relevantes, a critério do órgão consultado  

A Lanreotida é aprovada pelo FDA para a patologia de Acromegalia em pacientes sem 

resposta adequada à cirurgia ou à radioterapia ou em pacientes para os quais a cirurgia 

ou a radioterapia não são indicadas.9  

9 https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2007/022074lbl.pdf 
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ANÁLISE MÉDICA 

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

documentação médica apresentada?  

Conforme informações obtidas do prontuário médico enviado para análise, trata-se de 

CID 10 = C34.8 Neoplasia de pulmão, subtipo histológico Carcinoma Neuroendócrino 

grau I (Tumor Carcinóide Brônquico), com expressão de Ki67 = 3%.  

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

apresentada?  

O médico assistente informa em seu relatório que o paciente teve diagnóstico de 

Neoplasia de pulmão de subtipo histológico Carcinoma Neuroendócrino de Alto Grau 

(Carcinoma de pequenas células de pulmão), com presença de metástases ósseas e 

hepáticas.  

Segundo o relatório médico anexado, em maio de 2019, devido a incompatibilidade da 

evolução clínica (estabilidade das dimensões do tumor) com o diagnóstico de 

Carcinoma de pequenas células de pulmão, foi realizada revisão do laudo 

anatomopatológico que resultou na modificação do diagnóstico inicial. O novo laudo 

confirma o diagnóstico de Neoplasia de pulmão, subtipo histológico Carcinoma 

Neuroendócrino grau I (Tumor Carcinóide Brônquico), com presença de metástases 

ósseas e hepáticas.  

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?  

O relatório do médico assistente informa que o paciente recebeu tratamento prévio com 

oito ciclos de quimioterapia utilizando a combinação de duas drogas: CISPLATINA + 

ETOPOSÍDEO.  

Os procedimentos quimioterápicos da tabela do SUS não fazem referência a qualquer 

medicamento e são aplicáveis às situações clínicas específicas para as quais terapias 
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antineoplásicas medicamentosas são indicadas. Ou seja, as instituições credenciadas 

no SUS e habilitadas em Oncologia (CACONs e UNACONs) são os responsáveis pelo 

fornecimento de medicamentos oncológicos que eles, livremente, padronizam, adquirem 

e fornecem, cabendo-lhes codificar e registrar conforme o respectivo procedimento.  

O Código mencionado diz respeito ao reembolso de R$ 1.062,65 para o CACON 

habilitado a prestar assistência ao tratamento de Tumor Neuroendócrino – TNE - 

avançado.  

Ocorre que o valor de reembolso é inferior ao custo mensal de LANREOTIDA 120mg ou 

OCTREOTIDA LAR 30mg. Este valor é suficiente para cobrir os custos de quimioterapia 

citotóxica (ex: Cisplatina, Etoposídeo), as quais o paciente já recebeu.  

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.  

O uso de quimioterapia citotóxica (ex: Cisplatina, Etoposídeo, Irinotecano, Paclitaxel) 

para o tratamento de TNE de BAIXO GRAU é considerado fútil, uma vez que não há 

evidências de benefício em taxa de resposta, aumento de sobrevida livre de progressão 

ou aumento de sobrevida global, além de apresentar efeitos colaterais que tornam o seu 

uso limitado, especialmente devido a mielotoxicidade e risco de infecções graves.  

Conforme dados de estudos científicos, LANREOTIDA 120mg ou OCTREOTIDA LAR 

30mg são as drogas que oferecem maior benefício.  

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?  

Considero importante a explicação técnica a respeito do tratamento de Tumores 

Neuroendócrinos:  

Tumores Neuroendócrinos compreendem uma grande família de neoplasias de origem 

neuroectodérmica ou de células pluripotentes. De acordo com os critérios Organização 
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Mundial de Saúde – OMS – adotados em 2010, eles são classificados em:  

TNE de Baixo Grau (Grau I): contagem mitótica por 10 campos de grande aumento < 2 

e índice de Kiel 67 (Ki67) ≤ 2%.  

TNE de Grau Moderado (Grau II): contagem mitótica por 10 campos de grande aumento 

2 a 20 e índice de Kiel 67 (Ki67) > 2% e ≤ 20%.  

TNE de Alto Grau (Grau III): contagem mitótica por 10 campos de grande aumento > 

20 e índice de Kiel 67 (Ki67) > 20%.  

TNE de Alto grau apresentam índices de multiplicação celular elevados, portanto são 

rapidamente progresivos e, se não tratados, provocam o óbito em curto período. O 

tratamento ideal para TNE de ALTO Grau são as quimioterapias citotóxicas (ex: 

Cisplatina, Etoposídeo, Irinotecano, Paclitaxel). Seu mecanismo de ação é provocar a 

morte de células que estão em fase de divisão (atingindo mais de 20% das células 

tumorais).  

Já no caso dos TNE de Baixo Grau, menos de 2% das células encontram-se em fase de 

divisão ao mesmo tempo. Desta forma o uso de quimioterapia citotóxica é ineficaz. 

Para estes tumores de crescimento lento, o melhor benefício, reconhecido por estudos 

científicos, está no uso de Análogos do hormônio Somatostatina (LANREOTIDA 

120mg ou OCTREOTIDA LAR 30mg). Os seus mecanismos de ação consistem em 

retardar ainda mais a multiplicação celular (já inferior a 2%), diminuindo a velocidade do 

crescimento tumoral e, desta forma, aumentando a sobrevida.  

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?  

Os estudos, PROMIDE para a droga OCTREOTIDE LAR: Placebo- Controlled, Double-

Blind, Prospective, Randomized Study on the Effect of Octreotide LAR in the Control of 

Tumor Growth in Patients with Metastatic Neuroendocrine Midgut Tumors; e CLARINET 

para a droga LANREOTIDE, Lanreotide in Metastatic Enteropancreatic Neuroendocrine 

Tumors, compararam as respectivas drogas com o placebo.  
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Na época em que foram realizados, não havia tratamento padrão que mostrasse 

evidência de benefício para TNE de Baixo Grau. As comparações com o placebo foram 

aprovadas pelos Comitês de Ética internacionais devido a falta de atividade antitumoral 

da quimioterapia citotóxica nos TNE de Baixo Grau. TNE de Alto grau apresentam 

índices de multiplicação celular elevados, portanto são rapidamente progresivos e, se 

não tratados, provocam o óbito em curto período. O tratamento ideal para TNE de ALTO 

Grau são as Conforme os dados do estudo CLARINET houve redução do risco de 

progressão da neoplasia ou morte de 53% para o grupo que utilizou Lanreotida. 

Conforme dados do estudo PROMIDE houve redução em 64% do risco de progressão 

da neoplasia para o grupo que utilizou Octreotide LAR.  

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?  

As comprovações científicas são baseadas em dados dos estudos mencionados no 

quesito anterior.  

Conforme dados do estudo CLARINET houve redução do risco de progressão da 

neoplasia ou morte de 53% para o grupo que utilizou Lanreotida.  

Conforme dados do estudo PROMIDE houve redução em 64% do risco de progressão 

da neoplasia para o grupo que utilizou Octreotide LAR.  

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?  

Conforme detalhado no quesito 5, o uso de drogas citotóxicas é fútil no tratamento de 

Tumores Neuroendócrinos de Baixo Grau. Os benefícios do uso análogos de 

Somatostatina (Octreotide LAR 30mg ou Lanreotide 120mg) foram descritos no quesito 

6.  
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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 dados do estudo CLARINET houve redução do risco de progressão da 

neoplasia ou morte de 53% para o grupo que utilizou Lanreotida.  

Conforme dados do estudo PROMIDE houve redução em 64% do risco de progressão 

da neoplasia para o grupo que utilizou Octreotide LAR.  

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

medicamento analisado?  

Risco de progressão tumoral em período mais curto, com desfecho provável de 

insuficiência hepática e óbito.  

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?  

Período indeterminado, até a progressão da doença, que ocorre, em média em cerca de 

16 meses de uso de análogos de Somatostatina.  

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?  

Os estudos, PROMIDE para a droga OCTREOTIDE LAR: Placebo- Controlled, Double-

Blind, Prospective, Randomized Study on the Effect of Octreotide LAR in the Control of 

Tumor Growth in Patients with Metastatic Neuroendocrine Midgut Tumors; e CLARINET 

para a droga LANREOTIDE, Lanreotide in Metastatic Enteropancreatic Neuroendocrine 

Tumors, compararam as respectivas drogas com o placebo.  

Ambos são estudos prospectivos, dublo cegos, randomizados, placebo controlados, o 

que confere a evidência um grau de recomendação 2A, de acordo com o National 

Comprehensive Cancer Network.  
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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 qualquer conflito de interesse com o qualquer indivíduo participante deste 

processo ou com as indústrias farmacêuticas responsáveis para produção de Octreotide 

LAR – NOVARTIS Biociências SA – ou Lanreotide – Beaufour IPSEN Farmacêutica 

LTDA.  

 


