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NOTA TÉCNICA JUDICIAL Nº  /201  

           Palmas,    de          de 201 . 

 

 

DEMANDA  Autos n° xxxxxxx 

MEDICAMENTO Sunitinibe (Sutent®) 

COBERTURA PELO SUS  NÃO 

AUTOR(A) xxxxxxxx 

REPRESENTANTE Defensoria Pública Estadual 

RÉU Estado do Tocantins 

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 dar com pedido de tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada, a informação que o Sr. xxxxxxxxxxx apresenta Neoplasia maligna do 

tecido conjuntivo e de outros tecidos moles (CID 10 – C49) estádio IIB-R e necessita do 

medicamento Sunitinibe (Sutent®), conforme documentos médicos em anexo aos autos do 

processo. 

2 - DA DOENÇA 

Os Sarcomas de Partes Moles são um tipo de tumor que afeta os tecidos moles, ou seja, 

músculos, tendões, gordura, tecido fibroso e sinovial, sendo que 60% acomete os membros 

superiores e inferiores. Os locais mais comuns de metástases (disseminação do tumor) são os 

linfonodos (conhecidos como “ínguas”) e os pulmões. 1 

     O Sarcoma de Células Claras atinge tendões e aponeuroses (membranas que envolvem 

os músculos) com localização mais comum nos pés e tornozelos. Corresponde a 1% de todos os 

tumores de tecidos moles.2 

     A retirada do Sarcoma de partes moles por cirurgia, com radioterapia antes ou após é o 

único tratamento capaz de curar a doença.3 

Segundo a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) o tratamento do Sarcoma de 

Partes Moles Metastático (disseminado) tem intuito paliativo. Não há estudos randomizados 

que demonstrem um aumento de sobrevida global com a quimioterapia paliativa. Logo, nos 

casos em que a doença tem comportamento indolente, a observação pode ser considerada, 

sem malefício para o paciente.3 

            A quimioterapia pode ser utilizada em combinação com a cirurgia e a radioterapia. De 
acordo com as suas finalidades, a quimioterapia é classificada em Paliativa quando não tem 
finalidade curativa, tendo por objetivo melhorar a qualidade da sobrevida do paciente.4 
 
3 – DO DIAGNÓSTICO 

       Critérios Diagnósticos: 
      1- História clínica e exame físico, cuja apresentação mais comum é uma massa 
assintomática; 
      2-  Avaliação radiográfica: 

                                                           
1
 LONGO, D.L. Hematologia e Oncologia de Harrison-2. AMGH Editora, 2015. pag 445 e 446 

2
 Clinicopathological features, diagnosis and treatment of clear cell sarcoma/melanoma of soft parts. Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4097407 
3
 Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Manual de Condutas 2011. Disponível em: 

http://www.sboc.org.br/downloads/MANUAL_CONDUTAS_2011.pdf 
4 

BRASIL, Instituto Nacional do Câncer. Quimioterapia. Disponível em: http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=101 

 

http://www.sboc.org.br/downloads/MANUAL_CONDUTAS_2011.pdf
http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=101
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 Ressonância Magnética Nuclear para avaliar os tumores de extremidades; 

 Tomografia de Tórax para avaliar metástases (disseminação) para os pulmões; 

 Outros exames de imagem de acordo com sinais, sintomas e resultado da histologia 

(Biópsia). 

3- Biópsia;  
4- Estadiamento e Prognóstico. 
 

4 – DA PRESCRIÇÃO/RELATÓRIO MÉDICO 

A prescrição e o laudo médico acostados aos autos estão em desacordo com a Política 

Pública, consubstanciada no art. 28 do Decreto nº 7508/11; bem como os Enunciados 3 e 8 do 

III Fórum Estadual do Comitê da Saúde do Tocantins (CEMAS-TO) e Enunciado 12 do  CNJ, uma 

vez que não consta:  

a) Tempo de tratamento; 

b) Se o tratamento prescrito é a única opção; 

c) Quais são os benefícios e riscos esperados; 

d) Demonstração de superioridade no medicamento requisitado em relação aos 

fornecidos pela rede SUS. 

4.1 O médico assistente informou se a situação é de urgência? Em caso positivo, foi informado 

o motivo? 

Não foi informado se a situação é de urgência. 

5 - DO MEDICAMENTO  

Sutent® (malato de sunitinibe) é indicado para o tratamento de tumor estromal 

gastrintestinal (GIST) após falha do tratamento com mesilato de imatinibe em decorrência de 

resistência ou intolerância. É indicado para o tratamento de carcinoma metastático de células 

renais (CCRm) avançado, bem como para o tratamento de tumores neuroendócrinos 

pancreáticos não ressecáveis5.   

5.1 O medicamento foi prescrito de forma off-label ? 

Informamos que o medicamento Sunitinibe não foi prescrito ao paciente conforme 

indicação em bula para o tratamento solicitado, ou seja, é considerado off-label6. 

5.2 Caso o medicamento não seja dispensado pelo SUS, há Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas na rede SUS para o tratamento da doença que acomete o paciente? 

                                                           
5
 http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=16239062016&pIdAnexo=3375824  

6
 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. 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=16239062016&pIdAnexo=3375824
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Não há Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêutica para tratamento do Sarcoma de 

Partes Moles no SUS. 

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 prescrevem7. 

O medicamento Sunitinibe não está incluído no SUS para quimioterapia paliativa de 

sarcoma de partes moles. 

5.3 Existem informações nos relatórios se o paciente já fez uso de alguns dos medicamentos 

fornecidos pela rede do SUS para o tratamento da doença que lhe acomete? 

Em análise ao relatório médico verifica-se que apesar de não haver protocolo para 

sarcoma de partes moles no SUS, o paciente foi submetido à cirurgia, radioterapia e 

quimioterapia paliativa Doxorrubicina, Mesna e Ifosfamida, que foram realizados na Unidade de 

Média de Alta Complexidade em Oncologia  (UNACON) do Hospital Geral de Palmas, conforme 

protocolos da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica para o tratamento do Sarcoma de 

Partes Moles. 

5.4 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$) 

Sunitinibe Sutent® 
12,5mg/ Caixa 

com 28 

comprimidos 

4.264,55 3.442,34 5.895,49 

Sunitinibe Sutent® 
25mg/ Caixa 

com 28 

comprimidos 

8.529,11 6.884,70 
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 de 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. 

                                                           
7
 BRASIL. Ministério da Saúde. O acesso a medicamentos antineoplásicos. Nota Técnica 2012. Disponível em: 

http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/pdf/2012/Jul/10/AcessoamedicamentosantineoplasicosnoSUS.pdf 
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5.5 Caso seja possível informar, qual é o preço do tratamento prescrito ao paciente? 

Primeiramente importa ressaltar, que segundo prescrição médica acostada aos autos o 

paciente deverá fazer uso diário de 1 (um) comprimido do fármaco Sunitinibe 12,5mg, e 1 (um) 

comprimido do fármaco Sunitinibe 25mg. Assim, serão necessários 2 (duas) caixas de cada um 

dos medicamentos por mês. 

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

tratamento da patologia terá seu custo médio mensal em torno de: 

a) Tratamento mensal: em torno de R$ 20.654,08 (vinte mil, seiscentos e cinquenta e 

quatro reais e oito centavos) 

Considerando o Preço Máximo ao Consumidor (PMC), informamos que o tratamento da 

patologia terá seu custo médio mensal em torno de: 

b) Tratamento mensal: em torno de R$ 25.587,32 (vinte e cinco mil, quinhentos e 

oitenta e sete reais e trinta e dois centavos) 

Ressaltamos que esse valor poderá oscilar de acordo com os preços de diferentes 

laboratórios. Informamos que não se trata de cotação. 

5.6 Como os medicamentos devem ser transportados e armazenados? 

MEDICAMENTO CONSERVAÇÃO VALIDADE 

Sunitinibe Temperatura ambiente (entre 15°C e 

30°C), em ambiente limpo, protegido da 

ação direta da luz solar, umidade e calor. 

24 meses a partir da sua data 

de fabricação 

 

6 - ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA COM COBERTURA PELO SUS: 

A Assistência Oncológica no SUS inclui um conjunto de ações e serviços que visam 

tratamento do câncer, subsequente ao diagnóstico, e não apenas a dispensação de 

medicamentos quimioterápicos dissociado do tratamento preconizado, ou seja, consiste no 

tratamento integral a ser ofertado pelas entidades que integram o SUS, porém obedecendo a 

regramentos técnicos (protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas) e administrativos os quais 

vinculam o paciente. 

Os hospitais habilitados como UNACON e CACON devem oferecer assistência 

especializada integrada e integral ao paciente com câncer, desde a realização do diagnóstico ao 

tratamento do paciente, além dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos de Média e Alta 

Complexidade, clínicos e cirúrgicos, o SUS financia o tratamento oncológico como um todo. Não 

há dispensação. 
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Conforme as Diretrizes Terapêuticas e Protocolos Clínicos do SUS no que diz respeito à 

Assistência Oncológica, não há fracionamento no tratamento, pois a rede pública oferta 

tratamento integral, ou seja, não há previsão de dispensação de medicamentos fora das 

diretrizes do Ministério da Saúde ou da própria unidade. 

7 - DA EVIDÊNCIA CIENTIFICA:  

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

cientificas que comprovem a eficácia, efetividade e segurança do medicamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

            O uso do Sutent® (sunitinibe) aprovados pela ANVISA8 e FDA9 que constam na bula do 

medicamento são: 

 Tratamento de tumor estromal gastrintestinal (GIST, do inglês Gastrointestinal Stromal 

Tumor – um tipo de câncer de estômago e intestino) após falha do tratamento com 

mesilato de imatinibe devido à resistência ou intolerância. 

 Tratamento de carcinoma metastático de células renais (RCCm – um tipo de câncer nos 

rins) avançado. 

 Tratamento de tumores neuroendócrinos pancreáticos (um tipo de câncer no pâncreas) 

não ressecáveis (que não podem ser operados). 

        CASO o medicamento seja usado fora de tais indicações, configurar-se-á uso fora da bula, 

não aprovado pela ANVISA, isto é, uso terapêutico do medicamento que a ANVISA não 

reconhece como seguro e eficaz. Nesse sentido, o uso e as consequências clínicas de utilização 

                                                           
8
 Bula do medicamento Sutent®. Disponível em: 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=16239062016&pIdAnexo=3375824 
9
 Food and Drugs Administration. Disponível em: 

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/021938s13s17s18lbl.pdf 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=16239062016&pIdAnexo=3375824
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/021938s13s17s18lbl.pdf
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dessa medicação para tratamento não aprovado e não registrado na ANVISA é de 

responsabilidade do médico10. 

       EM CONCLUSÃO: Não foram encontradas evidências cientificas que comprovem a eficácia, 

efetividade e segurança do medicamento Sutent® (sunitinibe) para o tratamento 

QUIMIOTERÁPICO PALIATIVO do câncer que acomete o paciente. 

8 – 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. 

______ 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.  

                                                           
10

 BRASIL, Ministério da Saúde Consultoria Jurídica/Advocacia Geral da União. Nota Técnica 2014 Sunitinibe. 
Disponível em: http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/25363687 
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______ Portaria GM/MS n° 1.555, de 30 de julho de 2013, que Aprova as normas de 

financiamento e execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica. 

_____. 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; 

______ 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). 

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

Regulação. 

_____.Portaria Nº 111, de 28 de Janeiro de 2016, Dispõe sobre o Programa Farmácia Popular do 

Brasil (PFPB). 

_____.Portaria GM/MS Nº 2.488 de 21/10/11, Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 

estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 

_____. 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. 

________________________________________ 

RICARDO PATRICK SOARES NUNES 

Farmacêutico – NAT 

 

_________________________________________ 

ANA CAROLINA F. COELHO DE MELO 

Farmacêutica – NAT (Revisora) 


