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NOTA TÉCNICA JUDICIAL Nº  /201 

                                                                                                                         Palmas,    de          de 201. 

 

 

DEMANDA  Autos n° xxxxxxx 

MEDICAMENTO Nivolumabe (Opdivo®) 

COBERTURA PELO SUS  NÃO 

AUTOR(A) xxxxxxxx 

REPRESENTANTE DA PARTE ADVOGADO PARTICULAR 

RÉU ESTADO 

SISTEMA e-Proc 

 

 

O Núcleo de Apoio Técnico - NatJus realiza suas atividades com o objetivo de disponibilização de 

subsídios técnicos aos Magistrados, membros do Ministério Público e Defensoria Pública nas 

demandas que tenham por finalidade assegurar ações e serviços de saúde do SUS informando 

ainda sobre a previsão de existência ou não de políticas públicas no caso consultado, devendo 

indicar na sua NOTA TÉCNICA, se os documentos juntados aos autos observam os requisitos 

exigidos pela Política Pública que são preconizados pelo SUS, bem como emitir informações 

técnicas sobre o pedido posto, tanto na fase pré-processual como na fase processual. 

Importante ressaltar que as NOTAS TÉCNICAS não constituem em perícia judicial, tampouco se 

valem de poder decisório, ou normativo-vinculante sobre as questões da judicialização 

consultada, devido o caráter ser exclusivamente consultivo para auxiliar os juízes, que se 

manifestam no teor do princípio da livre convicção racional. Imperioso mencionar, que o NatJus 

não tem competência para manifestar sobre procedência ou improcedência do pedido, sobre 

cumprimento à ordem judicial, intimar ou notificar as partes envolvidas na demanda. 
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1 – BREVE RELATÓRIO  

 Consta na Ação de Obrigação de Fazer a informação que o Sr. xxxxxxxxxx apresenta 

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões (CID 10 – C34) estádio clínico IV (metástase 

óssea), estando o mesmo sintomático e necessita do medicamento Nivolumabe, conforme 

documentos médicos em anexo aos Autos do processo. 

 

2 – DA DOENÇA 

A neoplasia maligna do pulmão é um câncer que tem origem nos pulmões ou na pleura 
(membrana que envolve o pulmão). É considerada como doença localizada, quando restrita ao 
tórax, ou extensa quando se dissemina para outros locais do corpo humano. Na fase extensa 
atinge principalmente o cérebro, ossos e fígado. 

 
 

3 – DO DIAGNÓSTICO E ESTADIAMENTO 

3.1 - Critérios diagnósticos do câncer de pulmão: 

 O diagnóstico de câncer de pulmão é realizado através da história clínica e confirmado 

por biópsia com estudo anatomopatológico. 

 História Clínica: o paciente pode apresentar tosse, falta de ar, dor torácica, escarro com 

sangue, fadiga e emagrecimento ou achado radiológico atípico em exames realizados 

com outro propósito, ou seja, o paciente ainda não apresenta sintomas da doença. 

 Biópsia: retirada de um fragmento do tumor por punção com agulha ou cirurgia para 

estudo anatomopatológico ou histológico (análise do fragmento para verificar o tipo de 

célula que está presente no tumor). 

3.2 - Classificação do câncer de pulmão:  

 A biópsia é utilizada para confirmar o diagnóstico de câncer de pulmão, classificação 
para tratamento (terapêutica) e avaliar a evolução que pode ocorrer com o paciente no decurso 
de uma doença (prognóstico). 
 A biópsia e o estudo histológico são utilizados para classificar o câncer de pulmão em 
um dos dois tipos abaixo: 

 Câncer de Pulmão de Pequenas Células (CPPC) - 15% dos casos e mais agressivo. 

 Câncer de Pulmão de Células Não Pequenas (CPCNP) -  85% dos casos  

3.3 - Estadiamento Clínico do câncer de pulmão: 
  

O estadiamento clínico é realizado para definir a extensão da doença. É importante para 
definir o prognóstico, planejamento dos tratamentos mais apropriados e previsão das possíveis 
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complicações da doença. É utilizado também para avaliar o resultado das terapias utilizadas no 
paciente. 
 O estadiamento Clínico demonstra que tumores semelhantes apresentam evolução 
clínica, resposta terapêutica e prognóstico semelhantes. Existem dois tipos de estagiamentos  
preconizados como requisitos: estadiamento TNM e Capacidade funcional  (Escala Zubrod). 
 
 3.4 - Exames realizados para Estadiamento do Câncer de Pulmão: 
  

Após a biópsia e estudo das células tumorais são realizados exames de imagem, de 
acordo com tipo do câncer de pulmão, tais como, ressonância magnética e tomografia para 
avaliar a extensão da doença. 
 
3.5 - Escala TNM de Classificação dos Tumores Malignos. 

 
 Em sequência ao resultado dos exames, a doença é classificada em estágios de acordo 
com a Escala de estadiamento TNM preconizada pela União Internacional Contra o Câncer 
(UICC), que pode variar de acordo com o órgão que foi acometido, com as características do 
Tumor, extensão do envolvimento dos Nódulos linfáticos e disseminação do tumor (Metástase). 
 O diagnóstico, estadiamento e tratamento na fase inicial da doença são 
imprescindíveis para aumentar a perspectiva de cura ou sobrevida do paciente. 
 
3.6 - CAPACIDADE FUNCIONAL performance status-ECOG-PS OU ESCALA DE ZUBROD 

 Com o objetivo de realizar adequadamente o tratamento do câncer são utilizados 
critério padrão para medir como a doença afeta as habilidades de vida diária de um paciente.  
A escala ECOG ou Escala Zubrod  é uma maneira prática de medir a qualidade de vida de um 
paciente com câncer, cuja expectativa de vida muda ao longo de meses, semanas e até dias. 

 A escala de ZUBROD OU ECOG-PS varia de 0 (zero) a 5 (cinco), sendo,  0- quando o 
paciente tem vida normal, 4- quando o paciente não consegue sequer sair do leito e 5- quando o 
paciente está morto. 

 Para o diagnóstico e tratamento adequado do paciente com câncer de pulmão é 
necessário suspeita clínica, biópsia e estadiamento clínico através da avaliação da 
extensão da doença e capacidade funcional, ou seja TNM e ECOG-PS/ZUBROD1  

 

4- DA PRESCRIÇÃO/LAUDO MÉDICO:-  

 A inicial veio acompanhada de relatório e prescrição do médico oncologista da rede 

particular Dr. xxxxxxx (CRM-xxxxxx), que atende junto a Hospital particular reconhecido como 

                                                           
1
 Prognóstico significa a evolução que pode ocorrer com o paciente no decurso de uma doença, ou seja, é uma perspectiva do 

que pode ocorrer com o paciente de acordo com a classificação da doença, estadiamento clínico e funcional. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_clinicos_diretrizes_terapeuticas_oncologia.pdf.  
http://www.inca.gov.br/rbc/n_48/v02/pdf/condutas3.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_clinicos_diretrizes_terapeuticas_oncologia.pdf
http://www.inca.gov.br/rbc/n_48/v02/pdf/condutas3.pdf
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serviço de excelência no tratamento do câncer no Brasil, que possui três unidades: Bela Vista 

e Itaim, na Cidade de São Paulo, e Brasília, no Distrito Federal, datado do dia xxxxx, dando 

conta de que o requerente é portador de Neoplasia de Pulmão (CID 10: C 34), estádio clínico IV 

(metástase óssea). 

No relatório médico que acompanha o feito, consta a informação de que o paciente 

realiza tratamento de suporte com o medicamento Nivolumabe (Opdivo®) desde o dia xxxxxxx, 

ou seja, paliativo, devendo permanecer em uso por tempo indeterminado. 

 O citado relatório médico veio deficiente de informações necessárias para a 

análise mais acurada do caso posto, sabendo que tanto a instituição pública quanto a privada 

necessariamente devem seguir Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas conforme os 

conhecimentos da “MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS”. Assim, o mesmo encontra-se em 

desacordo com a Política Pública, consubstanciada no art. 28 do Decreto nº 7.508; bem como 

em desacordo com o Enunciado 8 do III Fórum Estadual do Comitê da Saúde do Tocantins 

(CEMAS-TO), e Enunciado 12 do CNJ, por não ter sido informado: 

a) há quanto tempo o paciente tem a doença; 

b) quais foram os tratamento realizados, bem como os resultados alcançados, e o 

motivo pelo qual foi escolhido o medicamento Nivolumabe (Opdivo®) que ainda está 

em fase de pesquisa; 

c) a classificação da doença, ou seja, se câncer de pulmão de pequenas células ou 

câncer de pulmão de células não pequenas, impossibilitando aferir se o médico 

assistente seguiu os protocolos preconizados pela assistência oncologica para o 

tratamento da doença; 

Na prescrição médica foi solicitado 6 (seis) ciclos de quimioterapia, com a observação 

“válido apenas para convênios”, ou seja, a prescrição do medicamento Nivolumabe foi 

solicitada para aquisição junto à saúde suplementar, e não tem validade para o SUS, já que se 

trata de paciente não inserido no UNACON. 

É que de acordo com as Políticas Públicas para assistência em oncologica do Ministério 

da Saúde, o tratamento oncológico é ofertado pelo Estado do Tocantins, através da Secretaria 

Estadual de Saúde (SES), somente se o paciente estiver inserido na UNACON, o que repito, não 

é o caso do autor. 

4. 1 - Trata-se de uma situação de urgência sob o ponto de vista médico? 

No relatório médico não consta a informação se a situação do paciente é de urgência. 
Apenas foi informado que se trata de tratamento paliativo, utilizado para melhorar a qualidade 
de vida do doente, ou seja, não tem a finalidade de curar a doença.  
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5 – DO MEDICAMENTO 

Conforme indicação em bula o medicamento Nivolumabe é indicado para o tratamento 

de câncer de pulmão de células não pequenas localmente avançado ou metastático, após 

quimioterapia prévia em adultos. 

5.1 - O medicamento foi prescrito de forma off-label ? 

Como no “RELATÓRIO” não consta resultado do estudo histológico da biópsia do tipo de 

câncer do requerente, não é possível informar se foi prescrito de forma off-label2. 

5.2 - Os medicamentos foram prescritos por denominação genérica ou por nome comercial? 

O medicamento Nivolumabe foi prescrito por Denominação Comum Brasileira (DCB).3 

5.3 - Qual o custo do medicamento solicitado determinado pela Câmara de Regulação de 

Mercado de Medicamentos - CMED e em farmácias? 

- Segue tabela atualizada oficial, de 20 de outubro de 2017: 

Denominação 
Genérica 

Marca 
Comercial 

Apresentação PF*1(R$) 
PMVG- 
TO*2 (R$) 

PMC - TO*3 
(R$) 

Nivolumabe Opdivo® 100mg/10mL 7.894,47 6.372,42 
Não 

Disponível 

*
1
Preço Fábrica - PF : é o teto de preço pelo qual um laboratório ou distribuidor pode comercializar um 

medicamento no mercado nacional. No Tocantins, é calculado considerando o ICMS 18%. 

*
2
Preço Máximo de Venda ao Governo-PMVG: é o resultado da aplicação de Coeficiente de Adequação 

de Preços-CAP sobre o Preço de Fábrica-PF. Para aquisição de medicamentos em virtude de decisão 

judicial aplica-se o Coeficiente de Adequação de Preços – CAP que é o desconto mínimo obrigatório, 

incidente sobre o Preço Fábrica (PF). Atualmente o CAP é de 24,83%.  

*
3
Preço Máximo ao Consumidor-PMC: é o maior preço que o medicamento pode ser comercializado a 

varejo em farmácias/drogarias.  

5.4- Caso seja possível informar, qual é o preço do tratamento prescrito ao paciente? 

Considerando o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), informamos que o 

tratamento da patologia terá seu custo médio mensal em torno de R$ 38.897,17 (Trinta e oito 

mil, oitocentos e noventa e sete reais e dezessete centavos)  

                                                           
2
 Off label termo usado para se referir ao uso do medicamento diferente do aprovado em bula ou ao uso de produtos não 

registrado no órgão regulatório de vigilância sanitária no País. 
3
 Destacamos que as aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra e as prescrições médicas e 

odontológicas de medicamentos no âmbito do Sistema Único devem adotar obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira 
(DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI), conforme a lei n° 9.787, de 10 de fevereiro de 1999. 
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Ressaltamos que esse valor oscilar de acordo com os preços de diferentes fornecedores, 

bem como que não se trata de cotação. 

5.5 - Como os medicamentos devem ser transportados e armazenados? 

 Medicamento injetável, que deve, sob pena de se tornar ineficaz, ser mantido sob 

refrigeração entre 2°C e 8°C sob proteção da luz. Ressalta-se que o medicamento não deve ser 

entregue ao paciente, visto que, sua aplicação é exclusivamente por médico oncologista em 

UNACON OU CACON. 

 

6 - ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA COM COBERTURA PELO SUS: 

6.1 - Acesso a assistência oncológica: 

 O usuário pode ter acesso a assistência oncológica a partir de qualquer ponto da rede de 
atenção à saúde, porém o tratamento oncológico deve ser realizado nas Unidades de 
Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) e nos Centros de Assistência de Alta 
Complexidade em oncologia (CACON) HABILITADOS EM ONCOLOGIA e CREDENCIADOS pelo 
SUS. Estes locais são dotados de estruturas necessárias para tratar no mínimo os cânceres mais 
prevalentes. 
No Estado do Tocantins o tratamento oncológico é dispensado pelas UNACON’S que 
funcionam no Hospital Geral de Palmas e Hospital Regional de Araguaína. 
 
6.2 - Assistência Oncológica4 pelo SUS: 
 A assistência oncológica no SUS inclui um conjunto de ações que extrapolam a 
assistência farmacêutica; seu financiamento inclui-se no bloco da Assistência à Saúde de Média 
e Alta Complexidade (MAC), com ressarcimento mediante produção de procedimentos 
específicos (cirúrgicos, radioterápicos, quimioterápicos e iodoterápicos).  

 Conforme normas do Ministério da Saúde, os Estabelecimentos de Saúde credenciados 
ao SUS e habilitados em Oncologia são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos 
oncológicos que, livremente, padronizam, adquirem e prescrevem, ou seja, os 
estabelecimentos podem dispensar qualquer medicamento, desde que, registrado na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão regulador de medicamentos no país, desde 
que sigam o Manual de Protocolos e Diretrizes Terapêuticas preconizadas pelo SUS. 

 Na Assistência Oncológica não se confunde a quimioterapia do câncer com Assistência 
Farmacêutica, porque não ha dispensação de medicamento na oncologia, a previsão é de 
tratamento, ou seja, não pode se dispensado medicamentos de forma isolada. O medicamento 
é dispensado por estar dentro da linha de tratamento, não estando previsto na lista RENAME.  

 Dentre outras, as seguintes particularidades devem ser observadas com destaque:  

                                                           
4
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas Oncologia 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_clinicos_diretrizes_terapeuticas_oncologia.pdf. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_clinicos_diretrizes_terapeuticas_oncologia.pdf
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 O tratamento quimioterápico não é realizado mediante prescrição entregue 
previamente ao paciente; 

 O fornecimento e administração precisam ser imediatos pelo UNACON ou CACON; 

  A administração da quimioterapia se faz SEMPRE  por ciclos; 

  A prescrição se faz por dose (por m2 ou por kg de peso) e não por quantidade (ex. 
cápsulas, comprimidos, ampolas). 

 

7 - DOENÇA DO PACIENTE E PROTOCOLOS CLÍNICA OS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO SUS: 

 Segundo os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêutica do SUS as opções terapêuticas 
para estágio clínico IV, todas ofertadas pelo UNACON-HGP, estão listadas abaixo: 
 

Estágio Clínico IV 
1. Radioterapia torácica associada ou não à quimioterapia; 
2. Quimioterapia paliativa; 
3. Ressecção cirúrgica de metástase cerebral isolada, seguida ou não por radioterapia 

craniana; 
4. Radioterapia externa, associada ou não à radioterapia intersticial, para lesões 

endobrônquicas sintomáticas; 
5. Radioterapia paliativa, com finalidade antiálgica ou hemostática, ou seja para alívio dos 

sintomas 

Importante informar que a modalidade de tratamento descrita como paliativa é utilizada 

para melhorar a qualidade de vida do doente, ou seja, não tem o intuito de prolongar a 

sobrevida.2 

 

8 - DA EVIDÊNCIA CIENTÍFICA:  

 Como se trata de medicamento não padronizado pela rede SUS, informar se há 

evidências cientificas que comprovem a eficácia, efetividade e segurança do medicamento. 
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Revisão Sistemática com Network Metanálise5, publicada em outubro de 2017, avaliou 

a Eficácia comparativa e segurança dos tratamentos de segunda linha para Câncer Avançado de 

Pulmão de Células Não Pequenas com status de tipo selvagem ou desconhecido para o 

receptor do Fator de Crescimento Epidérmico.   

        Foram incluídos 102 Ensaios Clínicos Randomizados envolvendo 36.058 pacientes (62% do 
sexo masculino, idade média 61 anos, 81% com câncer no estágio IV, 80% fumantes e 92% com 
status de desempenho 0-1). Metade dos estudos informaram desfechos de segurança, e menos 
de 20% de qualidade de vida. Os desfechos primários foram: Sobrevida Global (tempo 
decorrido entre o diagnóstico e o óbito ) e Sobrevida Livre de Progressão da Doença (tempo 
decorrido entre o início do tratamento e a progressão de doença ou morte). Os desfechos 
secundários foram: Resposta Objetiva, Número de Eventos Adversos e Qualidade de Vida.  

Para Sobrevida Global, o nivolumabe foi mais eficaz do que o docetaxel, (HR) 0,69; IC 
95% (0,56-0,83), pemetrexed (0,67, 0,52-0,83), erlotinibe (0,68, 0,53-0,86) e gefitinibe (0,66, 
0,53-0,83). Pembrolizumabe, atezolizumabe e pemetrexed com erlotinibe também foram 
significativamente mais eficazes do que o docetaxel, o pemetrexede, o erlotinibe e o 
gefitinibe. Em relação à Sobrevida Livre de Progressão da Doença, o erlotinibe com 
cabozantinibe foi mais eficaz do que o docetaxel (HR 0,39, 95% CrI 0,18-0,84), pemetrexede 
(0,38, 0,18-0,82), erlotinibe (0,37, 0,18-0,78) e gefitinibe (0. 38, 0,18-0,82). Cabozantinibe e 
pemetrexed com erlotinibe também foram significativamente mais eficazes do que os quatro 
tratamentos recomendados. Quanto à Resposta Objetiva, nenhum tratamento foi 
significativamente mais efetivo. A efetividade dos quatro tratamentos recomendados foi 
semelhante e foram classificadas entre os 25 tratamentos menos eficazes. Para segurança, a 
evidência foi insuficiente para tirar conclusões. 

Em relação à Sobrevida Global, Nivolumabe, pembrolizumabe, atezolizumabe e 
pemetrexede com erlotinibe podem ser os tratamentos de segunda linha mais eficazes para 
câncer de pulmão de células não pequenas. Os quatro tratamentos recomendados (docetaxel, 
pemetrexede, erlotinibe e gefitinibe) parecem ter um desempenho relativamente fraco. No 
entanto, o impacto na expectativa de vida com o uso da imunoterapia comparada a outros 
tratamentos deve ser explorado por análises futuras. Portanto, são necessários mais ensaios 
que comparem os novos tratamentos para reduzir a incerteza nesses resultados. 

EM CONCLUSÃO: Diante das controvérsias relacionadas ao Nivolumabe e outras 
alternativas inovadoras, está em curso Revisão Sistemática Cochrane, para avaliar se estes 
novos medicamentos são de fato superiores aos tratamentos existentes, tendo em vista o alto 
custo decorrente dessas terapias inovadoras, e assim oferecer aos médicos informações para 
uma tomada de decisão baseada em evidência6.  

 

                                                           
5
 Comparative efficacy and safety of secondline treatments for advanced non-small cell lung cancer with wild-type or unknown 

status for epidermal growth factor receptor: a systematic review and network meta-analysis. Disponível em 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5662096. 
6
 Immune checkpoint inhibitors (anti PD-1 or anti PD-L1) versus chemotherapy for second- or third-line treatment of metastatic 

non-small cell lung cancer. Disponível em http://cochranelibrary-wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012644/full. 
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9 – LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

BRASIL. Portaria GM/MS nº 3.916 de 30 de outubro de 1998, que Aprova a Política Nacional de 

Medicamentos. 

______ Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 

outras providências. 

______ Resolução CFM nº 1.658, de 13 de dezembro de 2002, que Normatiza a emissão de 

atestados médicos e dá outras providências. 

______ Portaria GM/MS nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, que Divulga o Pacto pela Saúde 

2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. 

______ Lei n° 12.401, de 28 de abril de 2011, Altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito 

do Sistema Único de Saúde - SUS.  

______ Portaria GM/MS nº 3.916 de 30 de outubro de 1998, que Aprova a Política Nacional de 

Medicamentos. 

 _____ Portaria GM/Nº 1.559, de 01 de agosto de 2008, que Institui a Política Nacional de 

Regulação. 

_____  Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a 

organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS; 

______ Decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, que Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 

providências. 

______ Decreto n° 7.646 de 21 de dezembro de 2011, que Dispõe sobre a Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde e sobre o processo administrativo para 

incorporação, exclusão e alteração de tecnologias em saúde pelo Sistema Único de Saúde - SUS, 

e dá outras providências. 

______ Portaria GM/MS nº 533, de 28 de março de 2012, que estabelece o elenco de 

medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) no SUS.  

______ Portaria GM/MS n° 1.554, de 30 de julho de 2013, que Dispõe sobre as regras de 

financiamento e execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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_____ Resolução - CIB nº 019/2013, de 26 de março de 2013 e suas reformulações, que Dispõe 

sobre o quadro de macroalocação de recursos financeiros e seus respectivos quadros de 

detalhamento, referentes à Programação Pactuada e Integrada (PPI) da Assistência do Estado 

do Tocantins. 

 

 

___________________________________            __________________________________ 

ELIZANGELA BRAGA ANDRADE                          JANE AUGUSTO GUIMARÃES GONÇALVES 
                    Farmacêutica                                                                                Médica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


