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Nota técnica n° 29 

Elaborada em 25/10/2019 

 

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 medicamento Temozolomida possui registro ativo na Anvisa1 

 

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

bula?  

Temozolomida é indicado no tratamento de pacientes com:1  

• Glioblastoma multiforme recém-diagnosticado concomitantemente à radioterapia e em 

adjuvância posterior.  

• Glioma maligno, tal como glioblastoma multiforme ou astrocitoma anaplásico, 

recidivante ou progressivo após terapia padrão.  

• 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  

Paciente diagnosticado com Neoplasia Maligna do Encéfalo. (CID C71).  

 

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

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

Existem tanto genéricos2, quantos similares (Exemplo: Temotem, Temozod, Zabrux)3 

registrados na ANVISA¹.  

 

 
1 https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351406627200933/?substancia=8789 
2 http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/352400/1.2+Gen%C3%A9ricos+registrados+- 

+por+refer%C3%AAncia+27-08-2019/e1b3712f-5282-4e8c-b96d-2da759708735 
3 http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/352782/Lista+de+medicamentos+simila 

res+intercambi%C3%A1veis/27d0f06c-5082-4a92-a667-08b4763a498f 
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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  

Sim, Portaria SAS/MS nº 599 - 26/06/2012 (Publicada em 28/06/2012). Aprova as 

Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Tumor Cerebral no Adulto4 

 

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 

doente.  

De acordo com o diagnóstico da paciente relatado pelo médico assistente, as Diretrizes 

Diagnósticas e Terapêuticas (DDT) do Tumor Cerebral sugerem:  

• GLIOMAS GRAU II OMS (astrocitoma difuso, oligodendroglioma, ependimoma e 

oligoastrocitoma misto), tumor pineal e glioneural: Cirurgia apenas, se completamente 

ressecável. Cirurgia seguida por radioterapia, se houver confirmação ou suspeita de 

tumor residual.4  

 

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

positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  

 
4 http://conitec.gov.br/images/Protocolos/DDT/Tumor_CerebralAdulto.pdf 
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( ) Não (X) Sim  

PORTARIA Nº 35, DE 26 DE SETEMBRO DE 2014. Torna pública a decisão de não 

incorporar a temozolamida para o tratamento pós-operatório de pacientes portadores 

de gliomas de alto grau no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS5 

 

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 (330 mg).  

Para chegarmos a essa dose é necessário a combinação de doses diferentes utilizando 

as opções de dosagens abaixo:  

• TEMODAL (SCHERING-PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA) 250 MG CAP EST 

FR VD AMB X 5 – R$ 10.921,67  

• TEMODAL (SCHERING-PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA) 180 MG CAP CT FR 

VD AMB X 5 – R$ 7.983,35  

• TEMODAL (SCHERING-PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA) 140 MG CAP CT FR 

VD AMB X 5 – R$ 6.209,26  

• TEMODAL (SCHERING-PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA) 100 MG CAP EST 

FR VD AMB X 5 – R$ 4.457,75  

• TEMODAL (SCHERING-PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA) 20 MG CAP EST FR 

VD AMB X 5 – R$ 891,51  

• TEMODAL (SCHERING-PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA) 5 MG CAP EST FR 

VD AMB X 5 – R$ 222,84  

Para chegar ao preço máximo exemplificamos abaixo a junção de quatro dosagens 

disponíveis:  

Temodal 180mg – em frasco x 5 R$ 7.983,35 * 1 = R$ 7.983,35  

Temodal 140mg – em frasco x 5 R$ 6.209,26 * 1 = R$ 6.209,26  

 
5 http://conitec.gov.br/images/Artigos_Publicacoes/Temozolomida_FINAL. 
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Temodal 5mg – em frasco x 5 R$ 222,84 * 2 = R$ 445,68  

Obtendo a dose de 330mg no Total: R$ 14638,29 por mês  

Preço Máximo ao Consumidor (PMC) aprovado pela CMED6 (ICMS 18%)  

 

10. Outras informações relevantes, a critério do órgão consultado  

A temozolomida (Temodal) é recomendada como possível opção de tratamento para 

pessoas com câncer no cérebro ou glioma maligno, como glioblastoma multiforme ou 

astrocitoma anaplásico, apenas quando o câncer voltou ou piorou após o tratamento 

padrão; a pessoa tem um status de desempenho Karnofsky maior ou igual a 70; espera-

se que a pessoa viva por 12 semanas ou mais6

 
6 https://www.nice.org.uk/guidance/ta23/ifp/chapter/What-has-NICE-said 
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ANÁLISE MÉDICA 

 

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

documentação médica apresentada?  

Astrocitoma Difuso, Grau II da OMS.  

CID 10: C 71.0  

 

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

apresentada?  

Realizou ressecção parcial de tumor acometendo área eloquente do encéfalo no dia 

26/02/19. Atualmente a paciente apresenta lesão tumoral residual.  

 

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. A paciente ainda não foi submetida ao procedimento de Radioterapia conformada 

externa do encéfalo.  

 

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. Baseado em dados de estudos clínicos7 não há evidências de benefício do uso de 

Temozolamida ou outra droga quimioterápica no tratamento de tumores encefálicos 

GRAU II da OMS. Portanto, os tratamentos indicados em diretrizes Nacionais e 

Internacionais são disponibilizados no SUS:  

a) Ressecção por Neurocirurgia.  

b) Radioterapia externa do encéfalo.  

 
7 Lancet Oncol. 2016 Nov;17(11):1521-1532.  
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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. Baseado em dados de estudos clínicos8 não há evidências de benefício do uso de 

Temozolamida ou outra droga quimioterápica no tratamento de tumores encefálicos 

GRAU II da OMS. Portanto, o uso Temozolamida não é recomendado uma vez que:  

a) Não traz nenhum benefício comparado com o tratamento de radioterapia externa do 

encéfalo.  

b) Está associado a efeitos adversos do uso da quimioterapia.  

 

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. Baseado em dados de estudos clínicos8 não há evidências de benefício do uso de 

Temozolamida ou outra droga quimioterápica no tratamento de tumores encefálicos 

GRAU II da OMS.  

O estudo “Temozolomide chemotherapy versus radiotherapy in high-risk low-grade 

glioma (EORTC 22033-26033): a randomised, open-label, phase 3 intergroup study.” 

concluiu que não houve diferença estatisticamente significativa no tempo de 

sobrevida livre de progressão para pacientes com gliomas de baixo grau (Graus I 

ou II da OMS) tratado com radioterapia isolada ou temozolamida isolada. 

Transcrevo trecho do estudo: “Overall, there was no significant difference in progression-

free survival in patients with low-grade glioma when treated with either radiotherapy alone 

or temozolomide chemotherapy alone”.  

 

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?  
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Não. O estudo “Temozolomide chemotherapy versus radiotherapy in high-risk low-grade 

glioma (EORTC 22033-26033): a randomised, open-label, phase 3 intergroup study.” 

concluiu que não houve diferença estatisticamente significativa no tempo de 

sobrevida livre de progressão para pacientes com gliomas de baixo grau (Graus I 

ou II da OMS) tratado com radioterapia isolada ou temozolamida isolada.  

Ao contrário, o uso de Temozolamida está associado ao aumento de efeitos adversos 

em comparação com a radioterapia externa (exceto fadiga):  

a) Pacientes tratados com Temozolamida apresentaram 14% de efeitos adversos 

hematológico Grau 3 ou 4 (Grau 3 = necessidade de internação hospitalar; Grau 4 = 

Risco de óbito devido ao efeito adverso), comparado com risco < 1% nos pacientes 

tratados com radioterapia.  

b) Pacientes tratados com Temozolamida apresentaram 3% de efeitos adversos 

infecciosos Grau 3 ou 4 (Grau 3 = necessidade de internação hospitalar; Grau 4 = Risco 

de óbito devido ao efeito adverso), comparado com 1% nos pacientes tratados com 

radioterapia.  

c) Pacientes tratados com Temozolamida apresentaram menor risco de fadiga severa, 

3%, comparado com 7% nos pacientes tratados com radioterapia.  

d) Pacientes tratados com Temozolamida apresentaram o mesmo risco de óbito 

relacionado ao tratamento, comparado com dos pacientes tratados com radioterapia, 

0,87% em ambos.  

 

Transcrevo trecho do estudo: “Grade 3-4 haematological adverse events occurred in 32 

(14%) of 236 patients treated with temozolomide and in one (<1%) of 228 patients treated 

with radiotherapy, and grade 3-4 infections occurred in eight (3%) of 236 patients treated 

with temozolomide and in two (1%) of 228 patients treated with radiotherapy. Moderate 

to severe fatigue was recorded in eight (3%) patients in the radiotherapy group (grade 2) 

and 16 (7%) in the temozolomide group. 119 (25%) of all 477 patients had died at 
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database lock. Four patients died due to treatment-related causes: two in the 

temozolomide group and two in the radiotherapy”.  

 

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. Conforme os dados científicos demonstrados nos quesitos 6 e 7, não há diferença 

estatisticamente significativa no tempo de sobrevida livre de progressão para pacientes 

com gliomas de baixo grau (Graus I ou II da OMS) tratado com radioterapia isolada ou 

Temozolamida isolada. Ao contrário, o uso de Temozolamida está associado ao aumento 

de efeitos adversos em comparação com a radioterapia externa (exceto fadiga).  

 

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 uso de Temozolamida está associado ao aumento de efeitos adversos em comparação 

com a radioterapia externa (exceto fadiga):  

a) Pacientes tratados com Temozolamida apresentaram 14% de efeitos adversos 

hematológico Grau 3 ou 4 (Grau 3 = necessidade de internação hospitalar; Grau 4 = 

Risco de óbito devido ao efeito adverso), comparado com risco < 1% nos pacientes 

tratados com radioterapia.  

b) Pacientes tratados com Temozolamida apresentaram 3% de efeitos adversos 

infecciosos Grau 3 ou 4 (Grau 3 = necessidade de internação hospitalar; Grau 4 = Risco 

de óbito devido ao efeito adverso), comparado com 1% nos pacientes tratados com 

radioterapia.  

c) Pacientes tratados com Temozolamida apresentaram menor risco de fadiga severa, 

3%, comparado com 7% nos pacientes tratados com radioterapia.  



 

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

  

  
d) Pacientes tratados com Temozolamida apresentaram o mesmo risco de óbito 

relacionado ao tratamento, comparado com dos pacientes tratados com radioterapia, 

0,87% em ambos.  

 

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

medicamento analisado?  

Trata-se de neoplasia maligna acometendo o encéfalo, a evolução natural da patologia 

é o óbito independentemente do uso ou não de Temozolamida. De acordo com dados 

de estudos científicos8, o uso de Temozolamida não está associado ao aumento do 

tempo de sobrevida comparado com pacientes que não fizeram uso desta medicação.  

 

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 estimado para tratamento com Temozolamida. Uma vez que não há 

recomendação do uso de Temozolamida para o tratamento de Astrocitomas de Baixo 

grau (Grau II da OMS). A não recomendação ocorre devido aos resultados de estudo 

científico8 que demonstrou que não há diferença estatisticamente significativa no tempo 

de sobrevida livre de progressão para pacientes com gliomas de baixo grau (Graus I ou 

II da OMS) tratado com radioterapia isolada ou Temozolamida isolada. Ao contrário, o 

uso de Temozolamida está associado ao aumento de efeitos adversos em comparação 

com a radioterapia externa (exceto fadiga).  

 

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 prazo estimado para impacto da tecnologia. Uma vez que o estudo científico8 

“Temozolomide chemotherapy versus radiotherapy in high-risk low-grade glioma 

(EORTC 22033-26033): a randomised, open-label, phase 3 intergroup study.” 

demonstrou que não há diferença estatisticamente significativa no tempo de sobrevida 
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livre de progressão para pacientes com gliomas de baixo grau (Graus I ou II da OMS) 

tratado com radioterapia isolada ou Temozolamida isolada. Ao contrário, o uso de 

Temozolamida está associado ao aumento de efeitos adversos em comparação com a 

radioterapia externa (exceto fadiga).  

 

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 que não apresento nenhum conflito de interesses com a SCHERING-PLOUGH 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA  

 

OBSERVAÇÃO da ANÁLISE MÉDICA:  

Considero de fundamental importância a explicação técnica referente a classificação dos 

tumores de Sistema Nervoso Central realizada pela Organização Mundial de Saúde8 – 

OMS – atualmente utilizada para a definição do tratamento desta classe de neoplasia.  

Tumores classificados com Graus I ou II são considerados como tumores de BAIXO 

GRAU.  

Tumores classificados como Graus III ou IV são considerados como tumores de ALTO 

GRAU.  

Tumores de grau I, II, III e IV de encéfalo são classificados pela Classificação 

Internacional de Doenças – CID 10 – com o código C71.  

O caso sob judice foi diagnosticado, de acordo com o laudo de anatomia patológica 

apresentado, como Astrocitoma Difuso, Grau II da OMS.  

Contrariando a resposta ao Quesito 3 da Análise Farmacêutica, não há indicação na 

bula de Temozolamida para o tratamento de Astrocitoma Difuso, Grau II da OMS.  

As indicações de uso de Temozolamida, de acordo com a sua bula referem-se apenas 

ao tratamento de Astrocitoma ANAPLÁSICO (Grau III da OMS) e Glioblastoma 

Multiforme (Grau IV da OMS), o que não ocorre no caso sob judice.  

 
8 The 2016 World Health Organization Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary 


