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RESUMO 

 

 

Os tumores renais representam 3% de todas as neoplasias. Apesar da baixa 
incidência incidente, o carcinoma de células renais metastático é considerado o 
tumor urológico mais agressivo, responsável por 40% de todos os óbitos provocados 
pelo conjunto de cânceres urológicos. Atualmente a terapia de escolha para 
pacientes com carcinoma de células claras em estádio IV, de baixo risco, 
intermediário ou alto consiste na administração de Sunitinib ou Interferon associado 
com Bevacizumab ou Pazopanib ou Temsirolimus. O presente trabalho tem por 
objetivo promover uma análise de custo entre os medicamentos Sunitinib e 
Pazopanib, sob a perspectiva do sistema público de saúde brasileiro. Uma pesquisa 
bibliográfica foi realizada nos bancos de dados Scielo, Lilacs, Pubmed, Web of 
Science e ScienceDirects, com o intuito de obter as informações necessárias para o 
embasamento científico do projeto. Utilizou-se como cenário de estudo pacientes em 
uso de Pazopanib e Sunitinib, em dose plena ou mediante a necessidade de 
redução ou aumento de dose. O horizonte temporal estipulado foi de 1 ano, 
utilizando apenas custos médicos diretos na analise. O custo de cada tratamento foi 
mensurado pelo número de ciclos em cada protocolo, somado ao custo dos exames 
laboratoriais. O custo inerente ao manejo das principais reações adversas a 
medicamentos (RAM’s) também foi considerado. Observou-se que doses habituais o 
Sunitinib é o medicamento menos oneroso aos cofres públicos que o Pazopanib. 
Entretanto, para as demais variáveis analisadas (pacientes em uso de 
inibidor/indutor enzimático ou paciente hepatopata) o Pazopanib mostrou ser, 
claramente a escolha mais acessível. 

Palavras-chave: Neoplasias renais, Sunitinib, Pazopanib, Proteínas tirosina-

quinases, análise de custo,Tecnologias em saúde. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The renal tumors account for 3% of all malignancies. Despite the low 
incidence incident, metastatic renal cell carcinoma is the most aggressive urological 
tumor, accounting for 40% of all deaths caused by all of urological cancers. Currently 
the therapy of choice for patients with clear cell carcinoma in stage IV, low-risk, 
intermediate or high is to sunitinib or interferon administration associated with 
Bevacizumab or Pazopanib or Temsirolimus. This study aims to promote a cost 
analysis between Sunitinib and Pazopanib drugs, from the perspective of public 
health system in Brazil. A literature search was conducted in the databases Scielo, 
Lilacs, Pubmed, Web of Science and ScienceDirects, in order to obtain the 
information necessary for the scientific basis of the project. It was used as a study of 
patients scenario use of Pazopanib and Sunitinib in full dose or upon the necessity of 
reducing or increasing dose. The stipulated time frame was 1 year using only direct 
medical costs in the analysis. The cost of each treatment was measured by the 
number of cycles in each protocol, plus the cost of laboratory tests. The cost inherent 
in the management of major adverse drug reactions (ADRs) was also considered. It 
was observed that the usual doses Sunitinib is it less costly to the public coffers that 
Pazopanib. However, for the remaining variables (patients using inhibitor / enzyme 
inducer or liver disease patient) the Pazopanib has shown to be clearly the most 
affordable choice. 

 

Keywords: Renal neoplasms, , Sunitinib, Pazopanib, Protein tyrosine kinases, Cost 

analysis, Health Technologies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Câncer: dados epidemiológicos 

 

O termo “câncer” engloba um conjunto de mais de cem doenças, com 

localização, evolução e formas distintas, e que têm em comum o crescimento 

desordenado de células indiferenciadas e a capacidade de invadir e se disseminar 

pelos tecidos (INCA, 2014). 

Apesar de ser uma patologia bem caracterizada, era enquadrada em um rol de 

doenças incuráveis, mistificadas pela população e que culminava com a 

marginalização daqueles que a possuíam. Com a concepção de que as neoplasias 

eram desencadeadas por desequilíbrios dos líquidos corporais, tratamentos a níveis 

medicamentosos ou cirurgias com finalidades de extirpar a massa tumoral eram 

preteridos, dando-se preferência às sangrias (TEIXEIRA; FONSECA, 2007). 

O crescimento dos óbitos decorrente do aumento das doenças crônico-

degenerativas deveu-se basicamente a eficazes políticas públicas voltadas a 

prevenção e controle das doenças infecto parasitárias, aumentando a expectativa de 

vida do cidadão brasileiro. Ainda assim, a maior exposição a agentes cancerígenos, 

decorrentes sobretudo das alterações no estilo de vida da população, contribuem 

para a alta incidência das doenças crônicas não transmissíveis, entre elas o câncer. 

(INCA, 2011).  

O processo de carcinogênese ocorre devido a modificação de uma célula 

normal em neoplásica. Este processo embora possa à princípio parecer simples, 

esta envolto em complexos mecanismos de proteção celular, falha destes, fatores 

genéticos, físicos (exposição a raios ultravioleta e radiação ionizante), químicos 

(exposição ao asbesto, componentes da fumaça do cigarro, aflatoxina e arsênico), 

biológicos (infecções por certos vírus, bactérias e parasitas) e àqueles inerentes a 

própria fisiologia humana (idade) (STEWART; WILD, 2014; WHO, 2015). 

Dados publicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2014 

mostram que o câncer aparece entre as principais causas de morte no mundo, com 
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14 milhões de novos casos e 8,2 milhões de mortes em 2012. Dados se tornam 

ainda mais preocupantes com a estimativa de que o número de novos casos 

passará a ser de 22 milhões em 2020. América do sul e central, Ásia e África 

respondem hoje por mais de 60% dos novos casos de câncer registrados em todo o 

mundo e por cerca de 70% das mortes em decorrência desta doença (STEWART; 

WILD, 2014; WHO, 2015). 

De acordo com dados consolidados do Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM), os casos de morte por câncer representaram, somente no ano de 

2012, 16,22% dos óbitos no Brasil, o que coloca esta doença como a segunda causa 

de morte no país, sendo superada apenas pelas doenças do aparelho circulatório 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

Dados apresentados pelo Instituto Nacional de Câncer José Gomes Alencar da 

Silva (INCA), para 2016, apontam 596 mil novos casos de câncer e um crescimento, 

segundo informações do SIM, de 0,16% nos óbitos decorrentes de neoplasias 

malignas por ano (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012; INCA, 2015). Como forma de 

reverter estes indicadores, o governo brasileiro gastou somente em 2011, 22 bilhões 

de reais no tratamento de pacientes acometidos por doenças relacionadas ao uso do 

cigarro, montante este que representa pouco mais de 30% da verba do fundo 

nacional de saúde para o referido ano (INCA, 2014)  

1.2 Câncer Renal 

 

O câncer renal possui baixa incidência, representando cerca de 2-3% de todas 

as neoplasias malignas em adultos. É considerado como o mais letal dos cânceres 

urológicos, sendo responsável por 40% de todos os óbitos provocados pelo conjunto 

de neoplasias urológicas. As neoplasias de bexiga e próstata representam juntas, 

apenas 20% dos óbitos (FERREIRA; ZANI, 2010). Cerca de 338.000 mil pessoas em 

todo o mundo foram diagnosticadas com câncer renal em 2012, com um número de 

mortes estimado em 143.000 mil pessoas (CANCER RESEARCH UK, 2012). 

Apesar da sua baixa incidência, é o sétimo câncer mais comum em homens do 

Reino Unido, sendo duas vezes mais frequente nesta parcela da população e mais 

prevalente dos cinquenta aos setenta anos de idade, podendo ser agravado pelo 
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uso do tabaco, obesidade e hipertensão arterial sistólica (HAS) (FERREIRA; ZANI, 

2010; CANCER RESEARCH UK, 2012;). Bukowski, (2000) demonstrou que a 

ocorrênciaincidência deste câncer parece estar intimamente relacionada com o 

número de maços de cigarro consumidos em um ano. Fatores genéticos e 

hereditários como doença de Von-Hippel-Lindau (VHL), carcinoma renal hereditário 

e insuficiência renal crônica, doença renal cística adquirida e esclerose tuberosa 

estão relacionados com o câncer renal. Em especial a doença de VHL, visto que 

40% dos pacientes portadores de câncer renal do tipo células claras possuem 

anomalias no gene VHL (MOTZER; BUKOWSKI, 2006; REIS; GUIMARÃES, 1999). 

Os tumores renais podem ser classificados segundo sua origem e potencial 

de causar danos. Sob esse contexto, o carcinoma de células renais (CCR) de 

origem epitelial é a apresentação mais comum deste câncer, perfazendo um total de 

85 a 90% das neoplasias renais (REIS; GUIMARÃES, 1999). A classificação das 

neoplasias reinais quanto a sua origem pode ser visualizada no Quadro 1. 
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Quadro 1 Classificação das neoplasias renais quanto a sua origem  

Origem Benigno Maligno 

Mesenquimatosos Fibroma 

Lipoma 

Mioma 

Angioma 

Angiomiolipoma 

Sarcoma 

Epiteliais Adenoma  

Oncocitoma 

Carcinoma de Células 

Renais (CCR) 

Fonte: (REIS; GUIMARÃES, 1999) 

Devido a alta prevalência dentre os demais tipos histopatológicos e ao seu 

prognóstico não favorável, o Carcinoma de Células Claras Renais (CCcR) será o 

foco deste estudo (quadro 2) (LINEHAN et al., 2005). 
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Quadro 2. Classificação histopatológica do carcinoma de células renais 

Tipo Tumoral  Frequência (%) Prognóstico 

Células claras  70-80 Intermediário 

Papilífero  10-15 Favorável 

Intermediário 

Cromófobo 3-5 Favorável 

Ducto coletor (Belini) 1 Desfavorável 

Não classificado 1 Desfavorável 

Fonte: (LINEHAN et al., 2005). 

 

1.3 História Natural do CCR 

 

Após o processo de cancerização, dá-se início ao crescimento das células 

tumorais. De forma imprevisível e ainda não muito bem elucidada pela comunidade 

científica, esta doença possui fases de progressão rápida – óbito em poucos meses, 

ou lenta – aparecimento de metástases 20 a 30 anos após nefrectomia, estagnação 

ou até regressão espontânea (REIS; GUIMARÃES, 1999).  

Pacientes diagnosticados com CCR chegavam ao médico internista 

apresentando hematúria, dor, tumefação, febre, astenia, anorexia, eritrocitose e 

hipercalcemia, sintomas clássicos desta doença. O diagnóstico, em sua grande 

maioria, era realizado por um clínico médico, isto porque os exames de imagem 

utilizados não eram precisos. Após o inicio da década de 1970, a inserção de novas 

tecnologias de saúde (ecografia, tomografia axial computadorizada, ressonância 

magnética nuclear e angiografia) somada às transformações sofridas pelo modelo 

de saúde pública no Brasil, proporcionaram o aumento do número de casos 

diagnosticados e a detecção de tumores de pequenas dimensões e estádios cada 

vez mais precoces, principalmente por radiologistas (REIS; GUIMARÃES, 1999). 
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Apesar dos recentes avanços na medicina quanto ao rastreamento, detecção 

precoce e tratamento destes tumores, tríade esta relacionada a um bom prognóstico 

de cura, estima-se que 30% dos pacientes acometidos pelo CCR encontram-se em 

um quadro metastático ao diagnóstico e 20 a 50% dos pacientes tratados com 

intenção de cura evoluem para um quadro metastático (LJUNGBERG et al., 2010). 

A metástase, processo patológico que ocorre quando a doença invade e se 

dissemina para outros órgãos, dá-se por invasão direta, vasos sanguíneos, linfáticos 

ou de forma mista, tendo como pulmão (82%), órgãos linfáticos (66%), ossos (48%), 

suprarrenal (29%) e fígado (23%) os órgãos mais frequentes (REIS; GUIMARÃES, 

1999). Pacientes acometidos pelo carcinoma de células renais em estágio avançado 

ou metastático possuem prognóstico pouco favorável, apresentando sobrevida 

média global de 5, 14 e 30 meses, para pacientes classificados, segundo os critérios 

de Motzer em alto, intermediário e baixo risco de progressão, respectivamente 

(MOTZER et al., 1999). A classificação de Motzer é obtida por meio da avaliação de 

dados clínicos (nefrectomia prévia, escala de Karnofski, níveis de desidrogenase 

lática, cálcio e hemoglobina) do paciente. O somatório das anormalidades 

apresentadas permite ao oncologista classificar a doença quanto ao seu prognóstico 

e risco (SENATORE, 2014). Sendo assim, a escolha da melhor terapia a ser 

utilizada levará em conta não só a classificação de tumores malignos, para avaliação 

da extensão tumoral, como também os critérios de Motzer e a classificação de 

Fuhrman (ERDOGAN; DEMIREL; POLAT, 2004), para avaliação histopatológica . 

1.4 Tratamentos 

 

A principal terapia medicamentosa nos anos 80 consistia na administração de 

Interferon alfa (INF-α) e/ou Interleucina-2 (IL-2), fármacos utilizados para diminuir a 

progressão da doença e/ou aumento de sobrevida, já que o tumor em questão é 

altamente resistente a quimioterápicos, radiofármacos e a terapia hormonal 

(DEKERNION et al., 1983; QUESADA et al., 1983). Somente em 2005, com a 

compreensão genética e molecular do CCR novas tecnologias foram incorporadas 

na tentativa de cura ou aumento de sobrevida nestes pacientes (STERNBERG et al., 

2010). Sob esse contexto surge a terapia de alvo molecular, ou terapia de células-

alvo. Atualmente, os anticorpos monoclonais e os inibidores das quinases dos 
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receptores do Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGFR’s) estão indicados 

para o tratamento de CCR do tipo células claras de baixo risco ou intermediário (A.C 

CAMARGO CANCER CENTER, 2013). 

Em condições normais, a proteína VHL é capaz de reconhecer o Fator Indutor 

de Hipoxia (HIF-1), sinalizando ao Fator Inibidor de Hipoxia (FIH) as moléculas a 

serem degradadas. Pacientes com doença de VHL acabam por ter uma alta 

concentração do HIF-1, desencadeando não só a indução do fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF) como o fator de crescimento derivado de plaquetas 

(PDGF), fator de crescimento epidérmico (EGF) e o fator de crescimento derivado 

dos fibroblastos (FGF-2), proporcionando assim uma maior angiogênese nas células 

tumorais (SENATORE, 2014). 

Os anticorpos monoclonais utilizados para o tratamento do CCcR ligam-se em 

biomoléculas envolvidas no processo fisiopatológico, impedindo a formação do 

complexo anticorpo-molécula alvo e por consequência, suas respectivas ações 

(FREITAS et al., 2009).  

O anticorpo Bevacizumab é utilizado por via intravenosa. Possui alta 

seletividade para com o seu alvo molecular. Ao inibir a ligação do VEGF ao seu 

respectivo receptor, impede a angiogênese, importante fator para o crescimento, e 

propagação do tumor. (FREITAS et al., 2009; LJUNGBERG et al., 2010; 

SENATORE, 2014). Por sua vez, os inibidores de quinases em receptores VEGF 

são fármacos capazes de bloquear de forma competitiva a ligação de uma molécula 

de trifosfato de adenosina (ATP) ao domínio catalítico das tirosina quinases 

(FREITAS et al., 2009; SENATORE, 2014).  

O Maleato de Sunitinib (Sutent®) é um inibidor tirosina quinases, capaz de 

inibir a angiogênese e, consequentemente o crescimento tumoral, ao bloquear os 

receptores VEGF 1, 2, e 3, PDGF α e β e outras proteínas tirosina quinases 

(MOTZER et al., 2006). Os resultados obtidos em estudos clínicos fizeram com que 

este medicamento fosse aprovado em 2006 pelo Food and Drug Administration 

(FDA) (FREITAS et al., 2009; SENATORE, 2014). Um estudo clínico realizado em 

2007 comparou o medicamento Sunitinib com o fármaco INF-α, que até então era 

considerado como a primeira linha de tratamento para CCR metastático (CCRm). 

Tempo livre de progressão, assim como a resposta tumoral foram avaliados para 
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ambos os medicamentos. Os resultados obtidos por meio deste estudo 

demonstraram eficácia considerável do fármaco Sunitinib (Quadro 3), fazendo deste 

um dos fármacos de 1ª linha para o tratamento do CCRm (MOTZER et al., 2009). 

 

Quadro 3. Comparação da resposta terapêutica entre Sunitinib e INF- α para o tratamento do CCRm 

Sunitinib Vs INF-α no CCRm 

Medicamento 

Tempo livre de 

progressão 

(mediana) 

Melhor resposta 

tumoral 
Sobrevida global 

Sunitinib 11 meses 
31% (Resposta 

parcial) 
26,4 meses 

INF-α 5 meses 
16% (Resposta 

parcial) 
21,8 meses 

Fonte: (MOTZER et al., 2009) 

Por ser um fármaco capaz de se ligar a várias tirosina quinases, o uso deste 

medicamento esta relacionado ao aparecimento de um maior número de eventos 

adversos como diarréia, vômito, hipertensão, síndrome mão-pé e neutropenia 

(FREITAS et al., 2009).  

O tratamento para este tipo de câncer consiste em um ciclo de seis semanas, 

com a administração de 50mg do fármaco por dia nas quatro primeiras semanas, 

seguido de duas semanas de descanso (MOTZER et al., 2006). A American 

Pharmacists Association, (2011) preconiza a realização de eletrocardiograma (ECG) 

e determinação de fração de sangue ejetada pelo ventrículo esquerdo (LVEF, do 

inglês Left Ventricular Ejection Fraction) antes do início do tratamento com o 

Sunitinib, provavelmente em virtude dos seus efeitos cardíacos. A avaliação destes 

parâmetros deve ser feita periodicamente ao longo do tratamento ou quando se fizer 

necessário (AMERICAN PHARMACISTS ASSOCIATION, 2011). 

A contagem de células da série branca, vermelha e plaquetas deve ser 

realizada antes de cada ciclo de tratamento, bem como avaliação das adrenais e a 
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concentração sérica de eletrólitos, em especial fosfato, potássio e magnésio. A 

função hepática deve ser avaliada inicialmente, junto com cada ciclo de tratamento e 

quando se fizer necessário. Uranálise e avaliação da função tireoidiana somente 

deverão ser solicitados caso haja proteinúria ou manifestações clínicas que 

caracterizem alterações neste sistema, respectivamente (AMERICAN 

PHARMACISTS ASSOCIATION, 2011). 

Três anos após o início da comercialização do Sunitinib, o FDA aprovou o 

medicamento Pazopanib (Votrient®), com ação semelhante ao Sunitinib (Quadro 4), 

sendo capaz de inibir os receptores VEGF-1, 2, 3, PDGF-α e β e C-Kit (FREITAS et 

al., 2009; SENATORE, 2014). Pacientes elegíveis para o tratamento do CCRm com 

este medicamento seguirão o protocolo terapêutico de um comprimido de 800mg, 

administrado por via oral, uma vez ao dia (AMERICAN PHARMACISTS 

ASSOCIATION, 2011). Ao contrário do seu principal concorrente, a administração 

deste fármaco é de forma contínua, e não condicionada a ciclos de tratamento 

(HUTSON et al., 2010; STERNBERG et al., 2010). 
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Quadro 4. Comparação da resposta terapêutica entre Pazopanib e placebo para o tratamento do CCRm 

Pazopanib Vs Placebo no CCRm 

Medicamento 

Tempo livre de 

progressão 

(mediana em 

meses) 

Melhor 

resposta 

tumoral (%) 

Sobrevida global 

Pazopanib 9,2  
30 (Resposta 

parcial) 
Não disponível 

Placebo 4,2  
3 (Resposta 

parcial) 
Não disponível 

Fonte: (STERNBERG et al., 2010). 

A segurança deste medicamento foi avaliada em 2010, demonstrando que 

seu uso está relacionado com o aparecimento de diarréia, HAS e elevação das 

transaminases (HUTSON et al., 2010). Deste modo, o monitoramento clínico destes 

pacientes consiste na avaliação da função hepática no início do tratamento, a cada 

quatro semanas nos primeiros quatro meses e periodicamente após isso. Uranálise, 

dosagem sérica de eletrólitos, avaliação da função tireoidiana, pressão sanguínea e 

ECG deverão sempre ser avaliadas no início do tratamento e periodicamente ao 

longo deste dia (AMERICAN PHARMACISTS ASSOCIATION, 2011). 

A nefrectomia seja ela parcial ou radical é indicada somente aos pacientes 

com CCR localizado. Em um CCR metastático, o procedimento cirúrgico para a 

extirpação da massa tumoral adquire apenas caráter paliativo, uma vez que o 

processo de cura esta condicionado a retirada de toda a extensão do tumor 

(FERREIRA; ZANI, 2010). 
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1.5  O mercado farmacêutico e a incorporação de novas tecnologias 

 

A ausência de estudos diretos entre o Pazopanib e as demais terapêuticas 

medicamentosas, sob o intuito de comparar a segurança e eficácia destes 

permaneceu por pouco tempo. Ainda em 2010, Sternberg demonstrou que o 

medicamento Pazopanib possui eficácia comparável aos demais medicamentos em 

uso no mercado, e que a diferença entre o seu tempo livre de progressão é 

estatisticamente insignificante quando comparado ao Sunitinib (STERNBERG et al., 

2010). 

Publicado em 2013, um estudo de fase III foi conduzido sob o intuito de 

comparar a segurança e eficácia do Pazopanib e Sunitinib, como primeira linha de 

tratamento em pacientes com carcinoma de células renais metastático, bem como 

demonstrar a não inferioridade do Pazopanib no que tange ao tempo livre de 

progressão. Os resultados destes dois estudos demonstraram a não inferioridade do 

Pazopanib, além de uma segurança de uso maior para os pacientes. Além dos 

dados promissores que foram divulgados, deve-se salientar também que ambos os 

estudos foram financiados pela indústria farmacêutica GlaxoSmithKline 

Pharmaceuticals (MOTZER et al., 2013). 

Não sendo diferente das demais áreas da saúde, a incorporação de 

tecnologias no setor oncológico é a cada ano crescente e representativa. Somente 

no ano de 2014, 10 fármacos foram aprovados pelo FDA para tratamento, 

diagnóstico ou terapias de suporte para diversos tipos de tumores. Isto representa 

24% do total de fármacos incorporados naquele ano e a expressiva marca de 19 

medicamentos aprovados para comercialização no biênio 2013/2014 (FDA, 2014, 

2015). A busca por drogas capazes de promover um aumento no tempo livre de 

progressão da doença ou até mesmo a cura do câncer faz com que as indústrias 

farmacêuticas lancem ano após ano uma gama de fármacos no mercado mundial, 

cada qual prometendo ganhos terapêuticos superiores aos seus respectivos 

concorrentes, muito embora com preços acima do praticado no mercado, sob a 

justificativa da necessidade de custear gastos envolvidos na pesquisa e 

desenvolvimento do produto inovador. 
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“A saúde não tem preço, mas tem custo”, a partir desta premissa, inicia-se o 

discurso dos gestores, ao se depararem com a complicada questão de 

financiamento da saúde. Ao contrário dos demais setores da administração pública, 

a inserção de uma tecnologia em saúde não esta vinculada ao desuso de 

tecnologias mais antigas, em outras palavras, as tecnologias são cumulativas, e não 

excludentes, onerando assim os cofres públicos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

Somado a este fato, gestores públicos se vêem pressionados pelos profissionais das 

demais áreas a realizar melhorias proporcionais ao montante de verba recebida, 

tendo em vista que a saúde é detentora da maior parcela das verbas públicas. 

A incorporação em 2013 do medicamento Trastuzumabe pelo Ministério da 

Saúde, para o tratamento do câncer de mama, proporcionou um ganho terapêutico 

considerável aos pacientes beneficiados, muito embora sua aquisição esteja 

atrelada a um investimento da ordem de 130 milhões por ano (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013b). Embora os gastos públicos em 2011 tenham superado a marca de 

2,2 bilhões de reais, para o tratamento do câncer, o Ministério da Saúde informou 

em 2013 que a meta estipulada para investimentos na aquisição de medicamentos é 

de 35 bilhões de reais até 2016 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013a).  

Mediante ao exposto, o presente trabalho tem por objetivo promover uma 

análise de custo entre os medicamentos Sunitinib e Pazopanib como forma de 

avaliar qual a melhor terapia a ser padronizada no Instituto Nacional do Câncer.  
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Levantar os preços e custos do tratamento farmacoterapêutico com Sunitinib e 

Pazopanib para o tratamento do carcinoma de células claras renais metastáticas. 

  

2.1 Objetivos específicos 

 

• Levantar os protocolos existentes para o tratamento deste tipo de câncer. 

• Descrever os custos diretos envolvidos no tratamento farmacoterapêutico do 

CCRm. 

• Fornecer subsídios para a tomada de decisão quanto a incorporação de 

novos medicamentos para o tratamento desta patologia. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Local de realização do trabalho 

 

O INCA por definição é “o órgão auxiliar do Ministério de Saúde no 

desenvolvimento e coordenação das ações integradas para a prevenção e controle 

de câncer no Brasil, compreendendo a assistência médico-hospitalar, formação de 

profissionais especializados, desenvolvimento de pesquisa e geração de informação 

epidemiológica”. Está dividido em quatro unidades hospitalares, cada qual diferindo 

quanto ao número de leitos, funcionários e neoplasias assistidas. Dados 

consolidados referentes à produção de serviços do instituto mostram que as 

unidades foram, em conjunto, responsáveis por mais de 343.000 mil consultas, 

14.000 mil internações e 7.800 cirurgias realizadas, perfazendo um total de 101.000 

mil pacientes atendidos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

De acordo com os dados do DATASUS, o INCA é um hospital federal 

especializado, de administração direta da saúde, cujos tipos de atendimento 

realizados são ambulatoriais, urgência, internação e SADT (Sistema Auxiliar de 

Diagnóstico e Terapia). Possui atendimentos cujos níveis de complexidade variam 

desde a atenção básica (ambulatorial) até a alta complexidade (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2015). 

O Hospital do Câncer 1 (HC-I), é o maior das quatro unidades, perfazendo um 

total de 193 leitos ativos, porém com capacidade para acomodação de 213 

pacientes, sendo 200 leitos destinados ao HC-I e 13 ao Centro de Transplante de 

Medula Óssea (CEMO), com taxa de ocupação 92% e 62% no primeiro semestre de 

2015, respectivamente. Por ser a maior das unidades INCA, em termos de extensão, 

recursos humanos e a melhor equipada, esta unidade atende a todos os tipos de 

tumores acometidos em adultos e crianças, com exceção das neoplasias de origem 

ginecológica e óssea conectiva-HC-II, mamária-HC-III e cuidados paliativos, na 

unidade IV (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 
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3.2 Busca do referencial teórico 

 

O trabalho foi delineado conforme proposto por Marques (2012). Uma pesquisa 

bibliográfica foi realizada nos bancos de dados Scielo, Lilacs, Pubmed, Web of 

Science e ScienceDirects, com o intuito de obter as informações necessárias para o 

embasamento científico do projeto, utilizando como palavras de busca: Carcinoma 

de células renais; Neoplasia renal; Metástase neoplásica; Pazopanib; Sunitinib; 

Anticorpo monoclonal; Terapia alvo-molecular; Fator de crescimento endotelial 

vascular; Proteínas tirosina-quinases; Tecnologia em saúde; Custo minimização; 

Avaliação econômica, Hipertensão em oncologia e Manejo da hipertensão em 

pacientes com câncer. Livros voltados à área da oncologia também foram utilizados, 

bem como documentos técnicos emitidos pelo Ministério da Saúde, DATASUS, 

INCA e FDA. 

Utilizou-se como critério de seleção todos os materiais publicados no período 

compreendido entre 1980 e 2015 e escritos em Português, Inglês ou Espanhol. 

Foram descartados da pesquisa todos os materiais provenientes de anais de 

congresso, relatos de casos e estudos pré-clínicos. 

3.3 Horizonte temporal e cenário a ser analisado 

 

O horizonte temporal estipulado foi de um ano, tendo em vista que o tempo livre 

de progressão desta doença, em pacientes tratados com Pazopanib e Sunitinib, foi 

de 9,2 meses e 11 meses, respectivamente (MOTZER et al., 2009; STERNBERG et 

al., 2010). Considerou-se neste um mês contendo trinta dias. 

Foi considerado como foco do estudo um paciente adulto, entre cinquenta e 

setenta anos, 70 quilos, acometido por câncer renal metastático, virgem de 

tratamento, ausente de cateter venoso de curta ou longa permanência, sem 

alterações cardíacas ou gastrointestinais e podendo ou não apresentar hepatopatia 

de grau moderado. Optou-se ainda por abranger o estudo, levantando possibilidades 

de paciente em uso contínuo de fármacos inibidores/indutores enzimáticos. O 
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esquema de tratamento utilizado para o CCRm considerou, para os fármacos objeto 

deste estudo, as seguintes possibilidades (Quadro 5): 

 

Quadro 5. Esquema de utilização do medicamento Sunitinib para CCRm 

Sunitinib 

Paciente Apresentação Posologia 

Sem uso de Fármacos 

Indutores/Inibidor 

enzimáticos 

Comprimido 

50mg 
Ciclo de 6 semanas, consistindo na 

administração de 1 comprimido 1 vez ao 

dia, durante as 4 primeiras semanas. 

Interrupção do tratamento nas duas 

semanas finais. 

 

 

Em uso concomitante de 

um forte inibidor 

enzimático da CYP3A4 

Comprimido 

37,5mg 

Em uso concomitante de 

um forte indutor 

enzimático da CYP3A4 

Comprimido 

87,5mg 

Fonte: (AMERICAN PHARMACISTS ASSOCIATION, 2011). 
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Quadro 6. Esquema de utilização do medicamento Pazopanib para CCRm 

Pazopanib 

Paciente Apresentação Posologia 

Boa tolerância ao 

medicamento 

Comprimido 

revestido de 

400mg 

Administração de 2 

comprimidos, via oral, 1 vez ao 

dia, de forma contínua. 

Em uso concomitante de um 

forte inibidor enzimático da 

CYP3A4 

Comprimido 

revestido de 

400mg Administração de 1 comprimido, 

via oral, 1 vez ao dia, de forma 

contínua. 

 

Pré-existência de 

Hepatopatia em grau 

moderado  

Comprimido 

revestido de 

200mg 

Fonte: (AMERICAN PHARMACISTS ASSOCIATION, 2011). 

3.4  Custo unitário dos medicamentos, manejo das reações adversas, 

procedimentos médicos, exames e consultas. 

3.4.1 Medicamentos 

 

O custo unitário de cada medicamento utilizado nesta pesquisa foi obtido através 

de dois bancos de dados: a lista de preços da Câmara de Regulação do Mercado de 

Medicamentos – CMED e o Banco de Preços em Saúde – BPS, os quais foram 

obtidos em consulta on-line. Na existência de valores distintos para o mesmo 

produto optou-se por utilizar o valor máximo para a CMED e o menor valor unitário 

para medicamentos encontrados no BPS, obtendo assim nestes casos o valor 

unitário mínimo e máximo de cada fármaco. O reaproveitamento de frascos não foi 

considerado para protocolos infusionais. Para medicamentos da tabela CMED o 

ICMS (Imposto pago sobre a circulação de mercadorias e serviços) não foi aplicado, 

uma vez que de acordo com a CONFAZ nº 140/01 e 87/02, é proibida a aplicação 

deste imposto para operações realizadas com fármacos e medicamentos 

relacionados em seu anexo, destinados a órgãos da administração pública direta e 

indireta, Federal, Estadual, Municipal e suas fundações (ANVISA, 2014a). 



33 

 

3.4.2 Manejo das reações adversas  

 

As reações adversas para cada medicamento são provenientes dos estudos de 

(MOTZER et al., 2009, 2013; STERNBERG et al., 2010) prioritariamente. Optou-se 

por descrever e valorar os custos do manejo da principal reação adversa encontrada 

para cada medicamento. A neutropenia e neutropenia febril em virtude da sua 

relevância clínica em pacientes oncológicos também foram objeto deste estudo. 

3.4.2.1 Levantamento do custo do tratamento da diarréia. 

 

Conforme demonstrado por Walko e Grande a diarréia foi graduada de acordo com a 

gravidade que acometeria no paciente, sendo o grau 1 a diarréia de grau médio e 3 

o evento mais severo (WALKO; GRANDE, 2014). A diarréia de grau médio foi 

considerada como um evento capaz de aumentar o número de evacuações em até 4 

momentos, além do normal apresentado pelo paciente antes do uso do 

medicamento. O tratamento sugerido consistiu na administração de uma dose de 

ataque de Loperamida (4mg) seguido por uma dose de manutenção (2mg) para 

cada evento diarréico (WALKO; GRANDE, 2014). O evento de grau 2 configurou-se 

como um aumento de 4-6 eventos diarréicos, sendo tratado da mesma forma que o 

grau anterior, porém com a exceção de que estes pacientes foram tratados 

ambulatorialmente e receberam hidratação intravenosa, 1750ml de soro glicosado 

5% e 1750ml de soro fisiológico 0,9%, por um período menor que 24 horas 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014; WALKO; GRANDE, 2014). O paciente que 

apresentou um aumento de 7 ou mais evacuações além do normal foi considerado 

como um paciente apresentando diarréia grau 3. Seu tratamento consistiu na 

administração oral de Loperamida (2mg) a cada 4 horas e a administração 

intravenosa de Atropina 0,5mg, seguida por um esquema de reposição 

hidroeletrolítica que consistiu em três fases: expansão (2100ml de soro fisiológico 

0,9% e 4900ml de solução de Ringer com lactato); manutenção (1200ml de soro 

glicosado 5% e 300ml de soro fisiológico 0,9%) e reposição (1750ml de soro 

glicosado 5% e 1750ml de soro fisiológico 0,9%, por um período de três dias). O 

tempo de tratamento estipulado foi de dois dias para o grau 1 e 3 dias para o grau 2 

e 3.  
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3.4.2.2  Levantamento do custo do tratamento da Hipertensão. 

 

O tratamento desta Reação Adversa ao Medicamento (RAM) foi delineado conforme 

proposto por Izzedine e colaboradores (IZZEDINE et al., 2009). O diagnóstico de 

hipertensão nestes pacientes foi feito em dois momentos distintos. A HAS foi 

estratificada em 2 tipos, grau 1 e 2 conforme o nível pressórico destes pacientes. 

Pacientes enquadrados no estágio 1 desta patologia apresentavam pressão arterial 

sistólica entre 140-159mmHg ou pressão diastólica entre 90-99mmHg. Para o 

estagio 2 foram considerados todos aqueles que, no momento da aferição, 

apresentavam pressão arterial sistólica maior que 160mmHg ou diastólica maior que 

100mmHg (KALIL et al., 2011). 

O tratamento do grau 1 desta RAM consistiu na administração de 1 comprimido de 

Hidroclorotiazida 25mg, via oral, de forma contínua. O estágio 2, devido a sua 

severidade, foi tratada com a administração de um comprimido de Hidroclorotiazida 

25mg somado a 1 comprimido de Enalapril 10mg, duas vezes aos dia, ambos via 

oral e de forma contínua (IZZEDINE et al., 2009).  

3.4.2.3 Levantamento do custo do tratamento do Hipotireoidismo. 

 

O custo do tratamento medicamentoso desta RAM foi levantado por meio do 

trabalho de Bagattoli e colaboradores como referência (BAGATTOLI et al., 2000). 

Uma vez apresentado o quadro de hipotireoidismo, o paciente foi tratado com um 

comprimido de Levotiroxina (125µg) uma vez ao dia, em jejum pela manhã, de forma 

contínua. 

3.4.2.4 Levantamento do custo do tratamento da Neutropenia. 

 

O medicamento Filgrastim foi utilizado para o tratamento da neutropenia (DALE, 

2002). A dose preconizada foi de 5µg/Kg/dia, com um tempo de uso estipulado em 5 

dias (FREIFELD et al., 2011; MARQUES et al., 2012). A dose resultante foi 

arredondada para 300.000µg para a utilização de apenas um frasco (FREIFELD et 

al., 2011). 
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3.4.2.5 Levantamento do custo do tratamento da Neutropenia febril. 

 

A neutropenia febril foi inicialmente estratificada em baixo e alto risco (DE NAUROIS 

et al., 2010). Para pacientes incluídos no grupo de baixo risco, apenas 

antibioticoterapia oral foi utilizada e consistiu no tratamento destes indivíduos com 

um comprimido de Ciprofloxacino (500mg) aliado a um comprimido de Amoxicilina + 

Clavulonato de Potássio (500mg + 125mg) (FREIFELD et al., 2011). O diagnóstico 

de neutropenia febril foi realizado em consulta médica, utilizando um hemograma 

para contagem do número de neutrófilos e o tempo estipulado de tratamento para 

esta condição clínica foi de 15 dias. 

Os custos da neutropenia febril de alto risco por sua vez foram levantados com base 

no guideline emitido pela sociedade americana de doenças infecciosas (FREIFELD 

et al., 2011). Os exames iniciais consistiram na realização de hemograma para 

diagnóstico da neutropenia febril, Raio-X do Tórax e exame de urina. Hemocultura, 

Antibiograma com concentração inibitória mínima e culturas para identificação de 

fungos e bactérias também foram considerados neste estudo, uma vez que são 

necessários para posterior identificação do microorganismo causador da infecção. O 

tempo de tratamento variou entre sete e quinze dias, conforme evolução do quadro 

clínico do paciente. Os medicamentos utilizados para o tratamento destes pacientes 

também variou conforme evolução do paciente, o que desencadeou em oito 

desfechos possíveis para neutropenia febril de alto risco. 
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3.4.3 Procedimentos médicos, exames e consultas. 

 

O custo das internações, consultas e todos os procedimentos realizados para o 

tratamento do CCRm foi obtido através do Sistema de Gerenciamento da Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP) versão 1.2.0909141204, 

utilizando dezembro de 2014 como mês de competência (DEPARTAMENTO DE 

INFORMÁTICA DO SUS/SE/MS, 2015). Todas as informações coletadas são de 

livre acesso. 

Para os quadros de hipotireoidismo e hipertensão admitiu-se que a ocorrência 

do evento ao fim do primeiro mês de tratamento com o quimioterápico, com o 

paciente buscando auxílio médico e consequentemente início do tratamento desta 

RAM em fevereiro de 2014, perfazendo assim 11 meses de tratamento. As demais 

RAM’s foram consideradas eventos pontuais, com apenas uma manifestação ao 

longo dos 12 meses de tratamento quimioterápico, admitindo-se uma consulta extra 

para diagnóstico destas RAM’s.  

Os exames necessários para a liberação do ciclo de quimioterapia e/ou 

monitorização de possíveis reações adversas foram baseados na publicação feita 

pela sociedade americana de farmacêuticos (AMERICAN PHARMACISTS 

ASSOCIATION, 2011). Com exceção dos exames para monitorização da fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo e função da tireóide, admitiu-se que os exames 

elencados foram realizados antes do início de cada ciclo de tratamento, para o 

Sunitinib, ou a cada trinta dias, para o Pazopanib. A fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo foi avaliada antes do início da quimioterapia e após três e seis meses de 

uso (AL et al., 2009). A função da tireóide foi avaliada periodicamente apenas nos 

pacientes que apresentaram disfunção tireoidiana, admitindo-se realização destes 

antes do início de cada ciclo de tratamento. Para pacientes sem disfunção 

tireoidiana, admitiu-se apenas um exame inicial. 

Em virtude da existência de um número considerável de eventos (5) a serem 

avaliados neste estudo e seus correspondentes desdobramentos (16), optou-se por, 

após estimado seus respectivos custos, trabalhar com o valor médio de cada evento, 

o qual foi obtido através de média aritmética. 
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3.5 Análise de dados. 

 

Todos os dados referentes a custos do tratamento foram inseridos, 

organizados e analisados em planilha do programa Microsoft Office Excel® versão 

2007. O programa Bizagi Modeler® versão 2.7.0.2 de 2014 foi utilizado para 

elaboração do fluxograma para representação do tratamento da neutropenia febril 

em pacientes de alto risco, o qual teve como intuito subsidiar uma melhor 

compreensão sobre o manejo dessa condição clínica (RINCON et al., 2014).  

 

3.6 Considerações éticas 

 

 O presente trabalho não necessitou de aprovação do comitê de ética em 

pesquisa, uma vez que envolveu apenas busca bibliográfica, sem acesso a pessoas, 

bancos de dados de acesso restrito, dados secundários de pesquisas sociológicas, 

antropológicas e epidemiológicas relacionadas a seres humanos. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Protocolos de tratamento para o CCRm 

 

A busca por protocolos terapêuticos para o CCR foi realizada em bases de 

dados e livros científicos relacionados a oncologia. Obteve-se, a partir desta 

pesquisa, 5 documentos científicos, sendo um artigo publicado em 2011 o qual 

compara os protocolos terapêuticos divulgados em 2010 pela National 

Comprehensive Cancer Network e  a Sociedade Europeia de Urologia, dois livros 

publicados em 2013, pelo Hospital A.C Camargo e equipe austríaca de médicos 

oncologistas e atualizações dos protocolos terapêuticos preconizados pela NCCN e 

Sociedade Européia de Urologia de 2014 e 2015, respectivamente.. Optou-se por 

utilizar o artigo científico publicado em 2015, uma vez que se tratava do documento 

mais recente e apresentava os protocolos para o tratamento do carcinoma de 

células renais como objeto principal. A figura 1 representa, em síntese, o tratamento 

de 1ª linha para o carcinoma de células renais. Observa-se que a terapia 

medicamentosa a ser empregada não depende somente do estadiamento da 

doença, mas do grupo de risco em que o paciente foi alocado.  

 

Figura 1. Classificação do tumor renal e os protocolos de tratamento existentes de acordo com a sociedade 

européia de urologia (LJUNGBERG et al., 2015) 

Segundo a sociedade européia de urologia (EAU), é recomendável a 

pacientes de risco intermediário e baixo, a administração de inibidores das quinases 

dos receptores do Fator de Crescimento Endotelial Vascular (Sunitinib, Pazopanib) 
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ou a associação Bevacizumab + INF-α. Caso haja ausência de resposta terapêutica, 

a terapia de 2ª linha consiste na utilização do Axitinib, Sorafenib ou Everolimus para 

aqueles sem resposta inicial aos inibidores da tirosina quinase e, Sorafenib, Axitinib 

ou Pazopanib para aqueles com falha terapêutica à citocina. O tratamento de 3ª 

linha consiste na administração de Everolimus ou Sorafenib em caso de falha 

terapêutica dos inibidores da tirosina quinase ou inibidores da proteína mTor, 

respectivamente (LJUNGBERG et al., 2015). 

A farmacoterapêutica em pacientes de alto risco consiste na administração do 

Tensirolimus, fármaco inibidor da proteína mTor. Inexiste até o presente momento 

outra linha terapêutica para estes pacientes. As doses terapêuticas usuais, para 

cada fármaco estão listadas no quadro 7 (LJUNGBERG et al., 2015). 

Quadro 7. Doses terapêuticas dos medicamentos utilizados no tratamento do CCRm 

Medicamento Dose Posologia 

INF-α 9 milhões Três vezes por semana, uso subcutâneo. 

Bevacizumab 10mg/kg Uma vez a cada quinze dias, uso intravenoso. 

Sunitinib 50mg Um comprimido por dia por 4 semanas, seguido 

de duas semanas de descanso. Uso oral. 

Tensirolimus 25mg Uma vez por semana, uso intravenoso. 

Pazopanib 800mg Dois comprimidos, 400mg cada, por dia, de 

forma contínua. Uso oral. 

Axitinib 5mg Um comprimido duas vezes por dia, de forma 

contínua. Uso oral. 

Everolimus  10mg Um comprimido por dia, de forma contínua, Uso 

oral. Sorafenib 800mg 

Fonte: (LJUNGBERG et al., 2015). 

 Estudo publicado em 2011 comparou atualizações existentes no tratamento 

de carcinoma de células renais metastático utilizando os guidelines publicados em 
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2010 pelo National Comprehensive Cancer Network (NCCN) e a EAU (MOLINA; 

MOTZER, 2011). Observa-se que, assim como consta no guideline utilizado neste 

estudo, há uma preocupação da NCCN quanto a estratificar os pacientes conforme 

seus respectivos diagnósticos histopatológicos (células claras ou não). Fato este que 

não é observado nas recomendações da EAU de 2010.  

Quanto às terapias de primeira linha, notam-se divergências sobre as 

recomendações, com a utilização de Sorafenib e Interleucina-2 para células claras e 

Pazopanib e Sorafenib para células não claras, segundo a NCCN. Não obstante, a 

sociedade européia de urologia preconizava a administração de Interferon-α ou altas 

doses de Interleucina-2 para qualquer quadro metastático (MOLINA; MOTZER, 

2011).  

A NCCN publicou em 2014 uma atualização do seu guideline para o tratamento 

do câncer renal, contemplando não só o tratamento quimioterápico, mas levando 

também em consideração suporte clínico e um possível seguimento deste paciente 

aos cuidados paliativos (MOTZER et al., 2014). 

Quando confrontados os guidelines da NCCN e o documento europeu utilizado 

neste estudo, observou-se que os protocolos NCCN apresentavam diferenças 

quanto às terapias empregadas, quando comparados com o guideline europeu de 

2015. Este fato pode ser explicado devido às diferentes formas utilizadas por estas 

instituições para definir os níveis de evidência e sobretudo pelo fato de que a 

construção do documento científico publicado pelo EAU foi fundamentado 

inicialmente por uma revisão sistemática sobre o assunto, o mesmo não 

acontecendo com o documento publicado pela NCCN (MOTZER et al., 2014; 

LJUNGBERG et al., 2015) 
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4.2 Custo dos exames laboratoriais  

 

Os custos diretos foram subdivididos em custos de exames laboratoriais, 

custos do medicamento e àqueles relacionados ao tratamento das reações 

adversas. Todos os valores foram obtidos através do programa SIGTAP, utilizando o 

período de dezembro de 2014 como referência, e compilados em tabela única, 

conforme evidenciado no quadro 8.  

Quadro 8. Custo unitário dos exames laboratoriais e diagnóstico e suas respectivas frequências pelo período 

de um ano. 

Exames 
Custo 

unitário 
(R$) 

Frequência 
se AUSÊNCIA 
de disfunção 
tireoidiana 

Frequência 
COM de 

disfunção 
tireoidiana 

Frequência 
se AUSÊNCIA 
de disfunção 
tireoidiana 

Frequência 
COM de 

disfunção 
tireoidiana 

Sunitinib Pazopanib 
Ecocardiografia 
transtorácica 

39,94 
3 vezes 

- 

Eletrocardiograma  5,15 12  

Dosagem de 
Adrenocorticotrófico 
(ACTH) 

14,12 
9 vezes 

- 

Dosagem de Magnésio 
(Mg2+) 

2,01 

12 vezes  

Dosagem de Cloreto (Cl-) 1,85 - 

Dosagem de Fósforo 1,85 9 vezes 

Dosagem de Cálcio 
(Ca2+) 

1,85 - 

Dosagem de Potássio 
(k+) 

1,85 

9 vezes 
 

Dosagem de Ácido 
úrico  

1,85 - 

Dosagem de 
Bilirrubina total e 
frações 

2,01 12 vezes  

Dosagem de Colesterol 
total 

1,85 

- 
Dosagem de 
Creatinina 

3,51 

Dosagem de Uréia 1,85 

Dosagem de Gama-
Glutamil transferase 
(Gama-GT) 

3,51 12 vezes 

Dosagem de 
Triglicerídeos  

3,51 

- Dosagem de Colesterol 
(LDL)  

3,51 

Dosagem de Colesterol 3,51 
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Exames 
Custo 

unitário 
(R$) 

Frequência 
se AUSÊNCIA 
de disfunção 
tireoidiana 

Frequência 
COM de 

disfunção 
tireoidiana 

Frequência 
se AUSÊNCIA 
de disfunção 
tireoidiana 

Frequência 
COM de 

disfunção 
tireoidiana 

(HDL)  

Dosagem de Fosfatase 
alcalina  

2,01 12 vezes 

Dosagem de Glicose 1,85 

9 vezes 

- 
Hemograma completo  4,11 

Dosagem de 
Transaminase 
Glutamico-Oxalacética 
(TGO) 

2,01 

12 vezes Dosagem de 
Transaminase 
Glutamico-Pirúvica 
(TGP)  

2,01 

Dosagem de Sódio  1,85 

Dosagem de Hormônio 
Tireoestimulante (TSH) 

8,96 
1 vez 9 vezes 1 vez 12  

Dosagem de Tiroxina 
Livre (T4) 

11,60 

Monitorização 
Ambulatorial de Pressão 
Arterial  

10,07 11 vezes 
12 vezes 

 
 

Dosagem de Proteínas 
(Urina de 24 horas) 

2,04 9 vezes 
 

Custo de uma consulta 
médica  

10,00 

Fonte: Autoria própria (AL et al., 2009; AMERICAN PHARMACISTS ASSOCIATION, 2011; 

CARVALHO et al., 2013; SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, 

2004). 

Em concordância com o descrito na literatura utilizada, a realização dos 

exames laboratoriais e diagnóstico, bem como suas respectivas frequências se 

mostraram distintas para cada medicamento.  

A ecocardiografia transtorácica, exame realizado para monitorar a fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo foi identificada como o exame mais caro para 

pacientes em uso de Sunitinib, com um valor unitário de R$39,94/procedimento. 

Entretanto, considerando o valor total gasto com exames ao longo de 12 meses de 

tratamento, observa-se que a dosagem do ACTH para avaliação da função adrenal é 

responsável pela maior parte dos gastos anuais com exames (14,06%). Em 

contrapartida, para pacientes em uso de Pazopanib, a dosagem de (T4) foi o exame 

mais caro, com um custo de R$ 11,60/procedimento. Ao considerar a frequência dos 



43 

 

procedimentos/ano, verifica-se que este é responsável por apenas 1,87% dos gastos 

dispensados com exames, por ano, nos pacientes que não apresentaram disfunção 

tireoidiana. A monitorização ambulatorial da pressão arterial, por outro lado, foi o 

procedimento de maior custo, representando 19,45% dos gastos anuais. Quando 

observados os gastos anuais com exames em pacientes que apresentaram 

disfunção na glândula tireóide, observa-se que a dosagem de tiroxina livre (T4) 

apresenta considerável relevância, correspondendo a 16,42% e 9,77% dos gastos 

com exames, em pacientes fazendo uso de Pazopanib e Sunitinib, respectivamente. 

Ao avaliar o valor gasto com os exames laboratoriais para estes pacientes ao longo 

de 12 meses (quadro 9), observa-se que o Pazopanib proporciona uma economia de 

20,67% e 31,25% em pacientes que apresentaram ou não disfunção tireoidiana, 

respectivamente. 
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Quadro 9. Custo mensal acumulado dos exames laboratoriais 

Meses Custos em reais de Pacientes SEM 
sintomas de disfunção tireoidiana 

Custos em reais de pacientes COM 
sintomas de disfunção tireoidiana 

Sunitinib Pazopanib Sunitinib Pazopanib 
Janeiro 146,54 70,63 146,54 70,63 

Fevereiro 227,43 120,70 247,99 141,26 

Março 308,32 170,77 349,44 211,89 

Abril 363,48 220,84 404,60 282,52 

Maio 444,37 270,91 506,05 353,15 

Junho 525,26 320,98 607,50 423,78 

Julho 580,42 371,05 662,66 494,41 

Agosto 661,31 421,12 764,11 565,04 

Setembro 742,20 471,19 865,56 635,67 

Outubro 742,20 521,26 865,56 706,30 

Novembro 823,09 571,33 967,01 776,93 

Dezembro 903,98 621,40 1.068,46 847,56 
Fonte: Autoria própria 

 Cabe ressaltar a ausência de pesquisas sobre custos dos exames na área de 

análises clínicas, o que compromete a discussão deste tema (JÚNIOR, [s.d.]). 

Entretanto, notórias diferenças devem ser observadas caso a perspectiva do estudo 

fosse de uma instituição privada, uma vez que estas não utilizam os valores 

encontrados no SIGTAP para precificar seus procedimentos. A mesma análise é 

válida caso o foco do estudo fossem os convênios médicos ou até mesmo o 

paciente como próprio financiador de seu tratamento. Outro fator a ser considerado 

reflete a diferença de preços entre os laboratórios privados o que, quando analisado 

sob a ótica do paciente como próprio financiador do tratamento, influenciará 

diretamente no custo final da terapia (SILVA et al., 2014). 

4.3  Valor unitário dos medicamentos. 

 

Como elucidado na metodologia, optou-se pela utilização de dois bancos de 

dados de preços, tabela CMED e BPS. No quadro 10, o Sunitinib apresentou o 

maior valor monetário em ambos os bancos de dados. Apesar do menor valor 

unitário apresentado pelo Pazopanib, este não reflete uma economia real, visto 

que, quando comparados estes dois medicamentos em suas respectivas doses 

habituais e utilizando o BPS como banco de dados de preços, observa-se que 

apenas no 1º mês o Sunitinib mostra-se mais dispendioso (quadro 11 e 12). A 

economia gerada com o uso deste medicamento alcança 11,82% ao final de 12 
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meses. Contudo, a economia gerada fica restrita a esta variável de análise. 

Quando observadas outras situações de uso destes medicamentos, como 

pacientes em uso de indutor/inibidor enzimático ou portadores de hepatopatia, 

observa-se que a economia proporcionada pelo uso do Pazopanib pode chegar a 

41,78%, 40,50% e 76,18%, respectivamente.  

Avaliando estes dois medicamentos através da CMED, a fim de se obter um 

perfil de comparação entre o preço praticado atualmente no mercado e o valor 

máximo possível, percebe-se que o Sunitinib é um medicamento que, 

dependendo do valor a ser comercializado, pode onerar consideravelmente os 

cofres públicos, independentemente das situações de uso, uma vez que a 

diferença de custo total entre esses dois quimioterápicos pode chegar a 82,12%. 

Apesar de aumentar as expensas com o tratamento do CCRm, a incorporação 

dos gastos oriundos da realização de exames laboratoriais e diagnóstico não 

acarreta em alterações consideráveis, dado que estes procedimentos respondem 

por menos de 5% dos gastos com o tratamento em pacientes sem intercorrências 

(quadro 13 e 14). 

Quadro 10. Valor dos comprimidos de Sunitinib e Pazopanib por dia de tratamento  

Condições do paciente 

durante o tratamento 

Banco de dados utilizados para pesquisa 

preços 

BPS CMED 

Medicamentos 

Sunitinib Pazopanib Sunitinib Pazopanib 

Dose habitual R$ 298,44 R$ 226,74 R$ 497,07 237,08 

Em uso de INIBIDOR enzimático R$ 286,41 R$ 113,37 R$ 370,55 R$ 118,54 

Em uso de INDUTOR enzimático R$ 584,85 - R$ 864,62 - 

Paciente hepatopata em grau 

moderado  
- R$ 46,26 - R$ 59,25 

Fonte: Autoria própria 

 A utilização da CMED como banco de dados de preços proporcionou 

identificar o preço máximo destes medicamentos e, consequentemente, o valor 

máximo para o tratamento do CCRm (ANVISA, 2014a). Pôde-se perceber, a 

princípio, uma grande margem entre o menor valor encontrado no banco de preços 

em saúde e o máximo valor passível de ser praticado para instituições públicas. 

Embora apresentando ampla variação entre os preços, estes medicamentos podem, 
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ainda assim, ser considerados como de alto custo, quando comparados com 

antimicrobianos utilizados no tratamento da neutropenia febril ou quando 

comparados com os anti-hipertensivos utilizados para o tratamento da HAS. 

Valendo-se do BPS para a procura de valores pagos na compra de fármacos 

utilizados como primeira linha terapêutica para o CCRm, observa-se que os valores 

celebrados são tão altos quanto os praticados para o Sunitinib e Pazopanib. A tônica 

de altos preços torna-se evidente quando os resultados são comparados com o 

comércio varejista. Considerando um ICMS de 19%, o custo de um dia de 

tratamento com Sunitinib 50mg no mercado nacional custava, em abril de 2014, R$ 

753,36, algo 152,43% acima do praticado pelas instituições públicas naquele mesmo 

ano e, 51% além do permitido para transações envolvendo órgãos públicos 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO, 2014). Não 

diferente da realidade dos valores cobrados pelo Sunitinib o Pazopanib também é 

comercializado a preços consideráveis por drogarias. Conforme consta na tabela 

CMED publicada em outubro de 2014 o custo de um mês de tratamento com este 

fármaco pode chegar a R$7.833,78 (ANVISA, 2014b).Os questionamentos sobre os 

altos preços praticados tornam-se ainda mais relevantes quando se constata que o 

Brasil apresenta um dos menores preços de fabricação de medicamentos 

(FARDELONE; BRANCHI, 2006). 

Diante desta tônica de altos preços, seja em instituições que visam ou não o 

lucro, surgem duas questões: Qual a justificativa destes medicamentos serem 

comercializados a um preço tão alto? Quais medidas a serem tomadas pelas 

instituições públicas, visando a resolução deste problema? 

A primeira justificativa encontrada para os altos preços praticados pelas 

indústrias concentra-se nos gastos inerentes para a pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) de um novo medicamento. Estima-se investimento em torno de 5 bilhões de 

dólares para se chegar a um produto inovador (HERPER, 2013b). A publicação feita 

pela revista Forbes relaciona os altos gastos com P&D de cem indústrias 

farmacêuticas e quantos milhões de dólares foram investidos com uma droga 

inovadora (HERPER, 2013a). O documento enfatiza que, em virtude dos altos 

valores, o insucesso de uma pesquisa pode resultar na falência da companhia. 

Sendo assim, além do lucro almejado, os custos envolvendo a P&D fatalmente serão 

embutidos no produto final (MIZIARA, 2013). 
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A P&D de novos fármacos no Brasil fica restrita a poucas empresas, 

laboratórios oficiais e universidades, uma vez que o mercado farmacêutico nacional 

é majoritariamente constituído por filiais de empresas multinacionais, cabendo a 

estas apenas a importação do produto e a sua manufatura. Neste contexto, a 

segunda explicação encontrada permeia sobre as tributações sofridas pela matérias-

prima e insumos farmacêuticos. Os impostos imbuídos sobre as matérias primas são 

cerca de 35%, onerando o produto final. Assim como os investimentos em P&D, 

estes valores também serão incorporados ao preço final do medicamento (MIZIARA, 

2013). Embora a fabricação de alguns medicamentos possa ser até 4,8 vezes mais 

barata que os produzidos nos Estados Unidos, essa economia muitas vezes não é 

repassada ao consumidor. O uso irracional de medicamentos e as diferenças 

socioeconômicas encontradas no Brasil podem explicar tal incoerência, uma vez que 

15% da população brasileira são responsáveis por 48% do consumo de 

medicamentos (FARDELONE; BRANCHI, 2006).  

Diante dessas justificativas, estratégias vêm sendo tomadas sob o intuito de 

reduzir gastos com a compra de medicamentos e tornar eficiente o sistema de 

saúde. Anunciado em setembro de 2015, os países que compõem o Mercado 

Comum do Sul (Mercosul) realizaram em novembro do mesmo ano a primeira 

compra conjunta de medicamentos para o tratamento da AIDS e Hepatite C 

(KOPKO, 2015; RABELA, 2015). A iniciativa, inédita no mundo, proporcionou uma 

economia de 83% na compra do medicamento Darunavir, usado no tratamento da 

AIDS, o que representa para o Brasil, uma redução de 14,2 milhões de dólares com 

este medicamento (RABELA, 2015). As aquisições em grande escala, conforme 

descrito anteriormente, ou as compras centralizadas realizadas no nível nacional, 

estadual ou intermunicipal fazem com que, em tese, o valor unitário do produto a ser 

adquirido caia, o que explicaria o fato das diferenças pontuais encontradas neste 

estudo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). Entretanto, no BPS, para alguns 

medicamentos, os menores valores celebrados foram encontrados em compras de 

pequenas quantidades.  

 Outra medida tomada pelo governo como forma de regular o mercado 

farmacêutico refere-se à isenção de impostos sobre a importação de alguns 

medicamentos. Publicada em 18 de dezembro de 2015, a resolução nº120 alterou as 

alíquotas do imposto de importação que compõem a Tarifa Externa Comum de três 
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medicamentos, sendo o Temsirolimus um dos fármacos que obtiveram isenção 

deste imposto (CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, 2015). 



4.4 Custo dos medicamentos por esquema terapêutico 

 

Quadro 11. Custo mensal acumulado dos medicamentos Sunitinib e Pazopanib conforme seus respectivos esquemas terapêuticos e utilizando o BPS como banco de 

dados de preços 

 Medicamentos 
Duração de tratamento/Custos em R$ 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total  

B
P

S
 

S
u

n
it

in
ib

 

Dose habitual 8.953,2 13.429,8 17.906,4 26.859,6 31.336,2 35.812,8 44.766,0 49.242,6 53.719,2 62.672,4 67.149,00 71.625,60 71.625,60 

Inibidor 
enzimático 

8.592,30 12.888,45 17.184,60 25.776,90 30.073,05 34.369,20 42.961,50 47.257,65 51.553,80 60.146,10 64.442,25 68.738,40 68.738,4 

Indutor 
enzimático 

17.545,50 26.318,25 35.091,00 52.636,50 61.409,25 70.182,00 87.727,50 96.500,25 105.273,0 122.818,5 131.591,25 140.364,0 140.364,0 

P
a
z
o

p
a
n

ib
 Dose habitual 6.802,20 13.604,40 20.406,60 27.208,80 34.011,00 40.813,20 47.615,40 54.417,60 61.219,80 68.022,00 74.824,20 81.626,40 81.626,40 

Inibidor 
enzimático 

3.401,10 6.802,20 10.203,30 13.604,40 17.005,50 20.406,60 23.807,70 27.208,80 30.609,90 34.011,00 37.412,10 40.813,20 40.813,20 

Hepatopata em 
grau moderado 

1.387,80 2.775,60 4.163,40 5.551,20 6.939,00 8.326,80 9.714,60 11.102,40 12.490,20 13.878,00 15.265,80 16.653,60 16.653,60 

Fonte: Autoria própria 
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Quadro 12. Custo mensal acumulado dos medicamentos Sunitinib e Pazopanib conforme seus respectivos esquemas terapêuticos e utilizando a CMED como banco de 

dados de preços  

 Medicamentos 
Duração de tratamento/Custos em R$ 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total  

C
M

E
D

 

S
u

n
it

in
ib

 

Dose 
habitual 

14.912,10 22.368,15 29.824,20 44.736,30 52.192,35 59.648,40 74.560,50 82.016,55 89.472,60 104.384,70 111.840,75 119.296,80 119.296,80 

Inibidor 
enzimático 

11.116,50 16.674,75 22.233,00 33.349,50 38.907,75 44.466,00 55.582,50 61.140,75 66.699,00 77.815,50 83.373,75 88.932,00 88.932,00 

Indutor 
enzimático 

25.938,60 38.907,90 51.877,20 77.815,80 90.785,10 103.754,40 129.693,00 142.662,30 155.631,60 181.570,20 194.539,50 207.508,80 207.508,80 

P
a
z
o

p
a
n

ib
 

Dose 
habitual 

7.112,40 14.224,80 21.337,20 28.449,60 35.562,00 42.674,40 49.786,80 56.899,20 64.011,60 71.124,00 78.236,40 85.348,80 85.348,80 

Inibidor 
enzimático 

3.556,20 7.112,40 10.668,60 14.224,80 17.781,00 21.337,20 24.893,40 28.449,60 32.005,80 35.562,00 39.118,20 42.674,40 42.674,40 

Hepatopata 
em grau 
moderado 

1.777,50 3.555,00 5.332,50 7.110,00 8.887,50 10.665,00 12.442,50 14.220,00 15.997,50 17.775,00 19.552,50 21.330,00 21.330,00 

Fonte: Autoria própria 
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Quadro 13.  Custo mensal acumulado, em reais (R$), dos medicamentos Sunitinib e Pazopanib considerando seus respectivos esquemas terapêuticos e exames 

laboratoriais, empregando-se o BPS como banco de dados de preços 

 

Medicamentos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

B
P

S
 

S
u

n
it

in
ib

 

Dose habitual 9.099,74 13.657,23 18.214,72 27.223,08 31.780,57 36.338,06 45.346,42 49.903,91 54.461,40 63.414,60 67.972,09 72.529,58 

Dose habitual 
+ paciente 

apresentando 
disfunção 
tireoidiana 

9.099,74 13.677,79 18.255,84 27.264,20 31.842,25 36.420,30 45.428,66 50.006,71 54.584,76 63.537,96 68.116,01 72.694,06 

Inibidor 
enzimático 

8.738,84 13.115,88 17.492,92 26.140,38 30.517,42 34.894,46 43.541,92 47.918,96 52.296,00 60.888,30 65.265,34 69.642,38 

Em uso de 
um inibidor 

enzimático e 
apresentando 

disfunção 
tireoidiana 

8.738,84 13.136,44 17.534,04 26.181,50 30.579,10 34.976,70 43.624,16 48.021,76 52.419,36 61.011,66 65.409,26 69.806,86 

Indutor 
enzimático 

17.692,04 26.545,68 35.399,32 52.999,98 61.853,62 70.707,26 88.307,92 97.161,56 106.015,20 123.560,70 132.414,34 141.267,98 

Em uso de 
um indutor 

enzimático e 
apresentando 

disfunção 
tireoidiana 

17.692,04 26.566,24 35.440,44 53.041,10 61.915,30 70.789,50 88.390,16 97.264,36 106.138,56 123.684,06 132.558,26 141.432,46 

P
a
z
o

p
a
n

ib
 

Dose habitual 6.872,83 13.725,10 20.577,37 27.429,64 34.281,91 41.134,18 47.986,45 54.838,72 61.690,99 68.543,26 75.395,53 82.247,80 

Dose habitual 
+ paciente 

apresentando 
disfunção 
tireoidiana 

6.872,83 13.745,66 20.618,49 27.491,32 34.364,15 41.236,98 48.109,81 54.982,64 61.855,47 68.728,30 75.601,13 82.473,96 

Inibidor 
enzimático 

3.471,73 6.922,90 10.374,07 13.825,24 17.276,41 20.727,58 24.178,75 27.629,92 31.081,09 34.532,26 37.983,43 41.434,60 

Em uso de 
um inibidor 

enzimático e 
apresentando 

3.471,73 6.943,46 10.415,19 13.886,92 17.358,65 20.830,38 24.302,11 27.773,84 31.245,57 34.717,30 38.189,03 41.660,76 
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Medicamentos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

disfunção 
tireoidiana 

Hepatopata 
em grau 

moderado 
1.458,43 2.896,30 4.334,17 5.772,04 7.209,91 8.647,78 10.085,65 11.523,52 12.961,39 14.399,26 15.837,13 17.275,00 

Paciente 
hepatopata e 
apresentando 

disfunção 
tireoidiana 

1.458,43 2.916,86 4.375,29 5.833,72 7.292,15 8.750,58 10.209,01 11.667,44 13.125,87 14.584,30 16.042,73 17.501,16 

Fonte: Autoria própria 
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Quadro 14. Custo mensal acumulado, em reais (R$) dos medicamentos Sunitinib e Pazopanib considerando seus respectivos esquemas terapêuticos e exames 

laboratoriais, empregando-se o CMED como banco de dados de preços 

 Medicamentos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

C
M

E
D

 

S
u

n
it

in
ib

 

Dose habitual 15.058,64 22.595,58 30.132,52 45.099,78 52.636,72 60.173,66 75.140,92 82.677,86 90.214,80 105.126,90 112.663,84 120.200,78 

Dose habitual + 

paciente 
apresentando 

disfunção 

tireoidiana 

15.058,64 22.616,14 30.173,64 45.140,90 52.698,40 60.255,90 75.223,16 82.780,66 90.338,16 105.250,26 112.807,76 120.365,26 

Inibidor enzimático 

11.263,04 16.902,18 22.541,32 33.712,98 39.352,12 44.991,26 56.162,92 61.802,06 67.441,20 78.557,70 84.196,84 89.835,98 

Uso de um 
INIBIDOR 

enzimático e 

apresentando 
disfunção 
tireoidiana 

11.263,04 16.922,74 22.582,44 33.754,10 39.413,80 45.073,50 56.245,16 61.904,86 67.564,56 78.681,06 84.340,76 90.000,46 

Indutor enzimático 
26.085,14 39.135,33 52.185,52 78.179,28 91.229,47 104.279,66 130.273,42 143.323,61 156.373,80 182.312,40 195.362,59 208.412,78 

Uso de um 

INDUTOR 
enzimático e 
apresentando 

disfunção 
tireoidiana 

26.085,14 39.155,89 52.226,64 78.220,40 91.291,15 104.361,90 130.355,66 143.426,41 156.497,16 182.435,76 195.506,51 208.577,26 

P
a
z
o

p
a
n

ib
 

Dose habitual 7.183,03 14.345,50 21.507,97 28.670,44 35.832,91 42.995,38 50.157,85 57.320,32 64.482,79 71.645,26 78.807,73 85.970,20 

Dose habitual + 

paciente 
apresentando 

disfunção 

tireoidiana 

7.183,03 14.366,06 21.549,09 28.732,12 35.915,15 43.098,18 50.281,21 57.464,24 64.647,27 71.830,30 79.013,33 86.196,36 

Inibidor enzimático 3.626,83 7.233,10 10.839,37 14.445,64 18.051,91 21.658,18 25.264,45 28.870,72 32.476,99 36.083,26 39.689,53 43.295,80 

Uso de um inibidor 

enzimático e 
apresentando 

disfunção 

tireoidiana 

3.626,83 7.253,66 10.880,49 14.507,32 18.134,15 21.760,98 25.387,81 29.014,64 32.641,47 36.268,30 39.895,13 43.521,96 

Hepatopata em 
grau moderado 

1.848,13 3.675,70 5.503,27 7.330,84 9.158,41 10.985,98 12.813,55 14.641,12 16.468,69 18.296,26 20.123,83 21.951,40 
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 Medicamentos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Paciente 

hepatopata e 
apresentando 

disfunção 

tireoidiana 

1.848,13 3.696,26 5.544,39 7.392,52 9.240,65 11.088,78 12.936,91 14.785,04 16.633,17 18.481,30 20.329,43 22.177,56 

Fonte: Autoria própria



4.5 Custo unitário do tratamento das reações adversas 

Os custos diretos relacionados ao tratamento farmacoterapêutico do CCRm 

foram divididos em dois quadros, como forma de facilitar a visualização das 

informações coletadas utilizando o programa SIGTAP. O quadro 15 apresenta o 

valor unitário, em reais, dos exames médicos, consultas e diária hospitalar que 

foram utilizados para valorar as RAM’s. O quadro 16, por sinal, apresenta os 

medicamentos utilizados no manejo das RAM’s.  

Quadro 15 Valor unitário das consultas e exames médicos para o tratamento das RAM’s 

Procedimento 
Valores em reais (R$) dos exames e consultas 

médicas em 12/2014  

Consulta médica 10,00 

Diária hospitalar 45,93 

Aferição de pressão arterial  10,07 

Hemograma 4,11 

Hemocultura 11,49 

Cultura para fungos 4,19 

Antibiograma com concentração inibitória 
mínima 

13,13 

Raio-X do Tórax 6,88 

Urinálise 3,7 

Cultura para bactérias 5,62 

Fonte: Autoria própria, (DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SUS/SE/MS, 2015) 
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Quadro 16: Valor unitário dos medicamentos que utilizados para os manejos das RAM’S. 

Medicamentos  

Valores em reais (R$) dos medicamentos pesquisados em 
diferentes bancos de preços 

BPS CMED 

Loperamida 2mg comprimido 0,0063 0,6 

Soro glicosado 5%. Frasco 1000ml 1,25 5,57 

Soro glicosado 5%. Frasco 500ml 1,47 4,08 

Soro glicosado 5%. Frasco 250ml 1,5 3,22 

Soro glicosado 5%. Frasco 100ml 1,08 3,67 

Soro fisiológico 0,9%. Frasco 
1000ml 

2,25 4,99 

Soro fisiológico 0,9%. Frasco 
500ml 

1,90 3,65 

Soro fisiológico 0,9%. Frasco 
250ml 

1,7 3,03 

Soro fisiológico 0,9%. Frasco 
100ml 

1,53 3,52 

Atropina sulfato 0,5mg/ml. Solução 
injetável 

0,17 0,22 

Solução de Ringer com Lactato de 
sódio 

1,33 4,22 

KCl 10%. Ampola 10ml 0,13 0,54 

Hidroclorotiazida 25mg  0,0145 0,18 

Enalapril 10mg 0,03 1,53 

Ciprofloxacino 500mg comprimido 0,11 12,01 

Amoxicilina sódica + Clavulonato 
de potássio (500mg+125mg) 
comprimido 

0,425 3,61 

Cefepime cloridrato 2g. Solução 
injetável 

9,4 97,31 

Vancomicina cloridrato 500mg, 
Solução injetável 

2 24,36 

Anfotericina-B lipossomal 50mg. 
Solução injetável 

1.090,17 1.158,8 

Meropenem 1g. Solução injetável  15,8 1.156,81 

Aciclovir 250mg. Solução injetável 10,9 73,58 

Fluconazol 2mg/ml. Frasco 100ml. 
Solução injetável 

2,75 174,59 

Filgrastim 300µg/ml. Solução 
injetável. Frasco 1ml 

219 328,75 

Levotiroxina 25µg 0,0571 0,45 

Levotiroxina 100µg 0,0559 0,6 

Fonte: Autoria própria (ANVISA, 2014a; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998)  
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O quadro abaixo apresenta o cálculo do custo para cada reação adversa 

considerando os diferentes bancos de dados.  

Quadro 17. Custo do tratamento das reações adversas 

Reações adversas 

Valores em reais (R$) dos tratamentos pesquisados em 
diferentes bancos de preços 

BPS CMED 

Diarréia grau 1 10,50 14,45 

Diarréia grau 2 21,14 44,00 

Diarréia grau 3 208,58 318,94 

Hipertensão grau 1 24,86 79,47 

Hipertensão grau 2 44,66 1.089,27 

Neutropenia febril baixo risco  36,54 536,86 

Neutropenia febril alto risco grau 1 810,43 3.038,19 

Neutropenia febril alto risco grau 2 14.327,11 18.481,13 

Neutropenia febril alto risco grau 3 768,43 2.526,63 

Neutropenia febril alto risco grau 4 14.265,11 17.725,97 

Neutropenia febril alto risco grau 5 851,25 4.593,15 

Neutropenia febril alto risco grau 6 14.866,81 21.423,95 

Neutropenia febril alto risco grau 7 701,46 4.309,20 

Neutropenia febril alto risco grau 8 14.750,22 21.173,20 

Neutropenia 1.334,65 1.883,40 

Hipotiroidismo 47,29 356,50 

Fonte: Autoria própria  (ANVISA, 2014a; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998)  

 

Dentre as 16 possíveis reações adversas identificadas, observa-se que a 

diarréia grau 1 é o tratamento menos dispendioso. Por outro lado, a neutropenia 

febril de alto risco grau 6 foi a reação adversa mais custosa, perfazendo um total 

previsto de R$ 14.866,81 por evento. Ainda assim, ao comparar com os valores 

encontrados no banco de preços da CMED, observa-se que esta é a reação adversa 

com a maior margem para acréscimo de valor a ser pago, em termos absolutos, 

perfazendo o montante de R$ 6.557,14. Entretanto, analisando o quadro 17 sob a 

ótica de valores relativos, observa-se que os tratamentos para hipotireoidismo, 

neutropenia febril de baixo risco e HAS grau 2 são os que possuem a maior 

amplitude, com a possibilidade de serem comercializados até 2439% mais caros 

para órgãos públicos. 
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4.6 Custo final do tratamento de carcinoma de células renais metastático 

 

O quadro 18 apresenta o custo anual final do tratamento de um paciente com 

carcinoma de células renais metastático, em uso de Sunitinib ou Pazopanib, 

utilizando o BPS como banco de dados de preços. 



Quadro 18. Custo anual em reais (R$) dos medicamentos Sunitinib e Pazopanib considerando possíveis reações adversas empregando-se o BPS como banco de preços 

 
Dose 

habitual 
Dose habitual 

+ paciente 
apresentando 

disfunção 
tireoidiana 

Inibidor 
enzimático 

INIBIDOR 
enzimático e 

apresentando 
disfunção 
tireoidiana 

Indutor 
enzimático 

INDUTOR 
enzimático e 

apresentando 
disfunção 
tireoidiana 

Hepatopata 
em grau 

moderado 

Paciente 
hepatopata e 
apresentando 

disfunção 
tireoidiana 

Sem 
intercorrências 

Sunitinib-BPS 

72.529,58 72.741,35 69.642,38 69.854,15 141.267,98 141.479,75 72.529,58 72.741,35 

Pazopanib-BPS 

82.247,80 82.511,25 41.434,60 41.660,76 82.247,80 82.511.25 17.275,00 17.538,45 

Diarréia 

Sunitinib-BPS 

72.609,60 72.774,08 69.722,40 69.886,88 141.348,00 141.512,48 72.609,60 72.774,08 

Pazopanib-BPS 

82.327,82 82.591,27 41.514,62 41.778,07 82.327,82 82.591,27 17.355,02 17.618,47 

Diarréia + HAS 

Sunitinib-BPS 

72.644,35 72.808,83 69.757,15 69.921,63 141.382,75 141.547,23 72.644,35 72.808,83 

Pazopanib-BPS 

82.362,57 82.626,02 41.549,37 41.812,82 82.362,57 82.626,02 17.389,77 17.653,22 

Diarréia + 
Neutropenia 

Sunitinib-BPS 

73.944,25 74.108,73 71.057,05 71.221,53 142.682,65 142.847,13 73.944,25 74.108,73 

Pazopanib-BPS 

83.662,47 83.952,92 42.849,27 43.112,73 83.662,47 83.952,92 18.689,67 18.953,12 

Diarréia + NPF 

Sunitinib-BPS 

79.429,31 79.593,79 76.542,11 76.706,59 148.167,71 148.332,19 79.429,31 79.593,79 

Pazopanib-BPS 

89.147,53 89.410,93 48.334,33 48.597,78 89.147,53 89.410,93 24.174,73 24.438,18 

Neutropenia 

Sunitinib-BPS 

73.864,23 74.028,71 70.977,03 71.141,51 142.602,63 142.767,11 73.864,23 74.028,71 

Pazopanib-BPS 



60 

 

 

 
Dose 

habitual 
Dose habitual 

+ paciente 
apresentando 

disfunção 
tireoidiana 

Inibidor 
enzimático 

INIBIDOR 
enzimático e 

apresentando 
disfunção 
tireoidiana 

Indutor 
enzimático 

INDUTOR 
enzimático e 

apresentando 
disfunção 
tireoidiana 

Hepatopata 
em grau 

moderado 

Paciente 
hepatopata e 
apresentando 

disfunção 
tireoidiana 

83.582,45 83.845,90 42.769,25 42.032,70 83.582,45 83.845,90 18.609,65 18.873,10 

Neutropenia + 
HAS 

Sunitinib-BPS 

73.898,99 74.063,47 71.011,79 71.176,27 142.637,39 142.801,87 73.898,99 74.063,47 

Pazopanib-BPS 

83.617,21 83.880,66 42.804,01 43.067,46 83.617,21 83.880,66 18.644,41 18.907,86 

HAS 

Sunitinib-BPS 

72.599,09 72.763,57 69.711,89 69.876,37 141.337,49 141.501,97 72.599,09 72.763,57 

Pazopanib-BPS 

82.317,31 82.580,76 41.504,11 41.767,56 82.317,31 82.580,76 17.344,51 17.607,96 

HAS+ NPF 

Sunitinib-BPS 

79.385,14 79.549,62 76.497,94 76.662,42 148.123,54 148.288,02 79.385,14 79.549,62 

Pazopanib-BPS 

89.102,26 89.365,71 48.289,06 48.552,51 89.102,26 89.365,71 24.129,46 24.392,91 

NPF 

Sunitinib-BPS 

79.349,29 79.513,77 76.462,09 76.626,57 148.087,69 148.252,17 79.349,29 79.513,77 

Pazopanib-BPS 

89.067,51 89.330,96 48.254,31 48.517,76 89.067,51 89.330,96 24.094,71 24.358,16 

Fonte: Autoria própria



Em doses habituais, com ou sem disfunção na glândula tireóide, o Sunitinib 

apresenta-se como um medicamento consideravelmente mais vantajoso para 

aquisição. A diferença de custos entre estes dois fármacos se mantém em 11,82%, 

mesmo quando inseridos os custos referentes ao manejo das reações adversas do 

estudo. Por sua vez, a necessidade de alterações na dose, em virtude de possíveis 

necessidades clínicas dos pacientes faz com que o Pazopanib seja a opção mais 

vantajosa, haja visto que a diferença de valores entre estes, nestas situações, pode 

chegar a 76,18% como nos pacientes hepatopatas que necessitam do tratamento 

antineoplásico. 

Quando analisadas as mesmas variáveis, utilizando-se a tabela CMED 

(quadro 19) para valoração dos medicamentos, observa-se em todos os cenários 

uma economia considerável do Pazopanib, sobretudo quando avaliado o custo do 

tratamento em pacientes portadores de hepatopatia. 

 



Quadro 19. Custo anual em reais (R$) dos medicamentos Sunitinib e Pazopanib considerando possíveis reações adversas, empregando-se o CMED como banco de preços 

 
Dose 

habitual 
Dose habitual + 

paciente 
apresentando 

disfunção 
tireoidiana 

Inibidor 
enzimático 

INIBIDOR 
enzimático e 

apresentando 
disfunção 
tireoidiana 

Indutor 
enzimático 

INDUTOR 
enzimático e 

apresentando 
disfunção 
tireoidiana 

Hepatopata 
em grau 

moderado 

Paciente 
hepatopata e 
apresentando 

disfunção 
tireoidiana 

Sem 
intercorrências 

Sunitinib-CMED 

120.200,78 120.721,76 

 

89.835,98 90.356,96 

 

208.412,78 208.933,76 

 

120.200,78 120.721,76 

 Pazopanib-CMED 

85.970,20 86.552,86 43.295,80 43.878,46 85.970,20 86.552,86 21.951,40 22.534,06 

Diarréia 

Sunitinib-CMED 

120.326,58 120.847,56 

 

89.961,78 90.482,76 208.538,58 209.059,56  120.326,58 120.847,56 

 Pazopanib-CMED 

86.096,00 86.678,66 43.421,60 44.004,26 86.096,00 86.678,66 22.077,20 22.659,86 

Diarréia + HAS 

Sunitinib-CMED 

120.910,95 121.431,93 

 

90.546,15 91.067,13 

 

209.122,95 209.643,93 

 

120.910,95 121.431,93 

 Pazopanib-CMED 

86.680,37 87.263,03 44.005,97 44.588,63 86.680,37 87.263,03 22.661,57 23.244,23 

Diarréia + 
Neutropenia 

Sunitinib-CMED 

122.209,98 122.730,96 

 

91.845,18 92.366,16 

 

210.421,98 210.942,96 

 

122.209,98 122.730,96 

 Pazopanib-CMED 

87.979,40 88.562,06 45.305,00 45.887,66 87.979,40 88.562,06 23.960,60 24.186,76 

Diarréia + NPF 

Sunitinib-CMED 

130.749,72 131.270,70 

 

100.384,92 100.905,90 

 

218.961,72 219.482,70 

 

130.749,72 131.270,70 

 Pazopanib-CMED 

96.519,14 97.101,80 53.844,74 54.427,40 96.519,14 97.101,80 32.500,34 33.083,00 

Neutropenia 

Sunitinib-CMED 

122.084,18 122.605,16 

 

91.719,38 92.240,36 

 

210.296,18 210.817,16 

 

122.084,18 122.605,16 

 Pazopanib-CMED 
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Dose 

habitual 
Dose habitual + 

paciente 
apresentando 

disfunção 
tireoidiana 

Inibidor 
enzimático 

INIBIDOR 
enzimático e 

apresentando 
disfunção 
tireoidiana 

Indutor 
enzimático 

INDUTOR 
enzimático e 

apresentando 
disfunção 
tireoidiana 

Hepatopata 
em grau 

moderado 

Paciente 
hepatopata e 
apresentando 

disfunção 
tireoidiana 

87.853,60 88.436,26 45.179,20 45.761,86 87.853,60 88.436,26 23.834,80 24.417,46 

Neutropenia + 
HAS 

Sunitinib-CMED 

122.668,55 123.189,53 92.303,75 92.824,73 

 

210.880,55 211.401,53 

 

122.668,55 123.189,53 

Pazopanib-CMED 

88.437,97 89.020,63 45.763,57 46.346,23 88.437,97 89.020,63 24.419,17 25.001,83 

HAS 

Sunitinib-CMED 

121.369,52 121.890,50 

 

91.004,72 91.525,70 

 

209.581,52 210.102,50 

 

121.369,52 121.890,50 

 Pazopanib-CMED 

87.138,94 87.721,60 44.464,54 45.047,20 87.138,94 87.721,60 23.120,14 23.702,80 

HAS+ NPF 

Sunitinib-CMED 

131.264,39 131.785,37 

 

100.899,59 101.420,57 

 

219.476,39 219.997,37 

 

131.264,39 131.785,37 

 Pazopanib-CMED 

96.977,71 97.560,37 54.303,31 54.885,97 96.977,71 97.560,37 32.958,91 33.541,57 

NPF 

Sunitinib-CMED 

130.623,92 131.144,90 

 

100.259,12 100.780,10 

 

218.835,92 219.356,90 

 

130.623,92 131.144,90 

 Pazopanib-CMED 

96.393,34 96.976,00 53.718,94 54.301,60 96.393,34 96.976,00 32.374,54 32.957,20 

Fonte: Autoria própria



O tratamento da neutropenia febril, de acordo com o preconizado pela 

Multinational Association for Supportive Care of Cancer (MASCC) foi estratificado a 

princípio em dois grandes grupos, baixo e alto risco (DE NAUROIS et al., 2010). 

Embora recomendada, a antibioticoterapia oral para pacientes de baixo risco ainda é 

refutada por parte da comunidade científica (BELLESSO, 2008). Considerada como 

uma possível complicação oriunda do tratamento quimioterápico, a neutropenia febril 

possui mortalidade significativa, assim fazendo-se necessário o início do tratamento 

empírico, tão logo seja diagnosticado o quadro febril associado a neutrófilos abaixo 

de 0,5 x 109/l, ou com previsão de queda para abaixo deste patamar (SCHOUTEN, 

2006; DE NAUROIS et al., 2010). 

O desconhecimento do microorganismo causador da infecção, somado ao 

tempo inerente para a espera de um resultado conclusivo quanto ao patógeno e a 

alta mortalidade própria desta condição clínica faz com que haja vários 

desdobramentos quanto ao tratamento empírico destes pacientes, o que explicaria 

as nove variáveis para este evento (FREIFELD et al., 2011). 

Morgan e colaboradores demonstraram os custos da neutropenia febril em 

pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas tratados com Docetaxel 

(MORGAN; SUTTON; WAILOO, 2007). Os valores de €714,661 e €2572,442 

correspondem aos custos para o tratamento dos pacientes de baixo a alto risco, 

respectivamente (MORGAN; SUTTON; WAILOO, 2007). O custo da neutropenia 

febril de baixo risco esta acima do encontrado neste trabalho. A divergência de 

valores pode ser explicada pelo fato do autor considerar: (a) necessidade de 

internação dos pacientes (2,5dias); (b) o custo da diária hospitalar (€243,003), muito 

superior ao deste estudo (R$45,93) e, finalmente (c) consulta ambulatorial para 

estes pacientes, o que configura em um acréscimo de €87,004. O custo do 

tratamento da neutropenia de alto risco por outro lado corrobora os dados 

encontrados neste estudo (MORGAN; SUTTON; WAILOO, 2007). 

 
1 Valor convertido para o real, utilizando o câmbio de 01/04/2014: R$2.229,73 (FINANCEONE, 2014a) 

2 Valor convertido para o real, utilizando o câmbio de 01/04/2014: R$8.026,01 (FINANCEONE, 2014a) 

3 Valor convertido para o real, utilizando o câmbio de 01/04/2014: R$758,16 (FINANCEONE, 2014a) 

4 Valor convertido para o real, utilizando o câmbio de 01/04/2014: R$ 271,44 (FINANCEONE, 2014a) 
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Por ser considerada uma doença crônico-degenerativa, a hipertensão arterial 

tem por característica acometer mais pessoas idosas, fato este faz dela uma das 

doenças mais comuns nos pacientes oncológicos (FELICIANO; MORAES, 1999; 

PICCIRILLO et al., 2004). Considerar a HAS para formação do custo do tratamento 

dos pacientes com CCRm, seja como surgimento ou agravamento desta patologia 

em pacientes oncológicos é importante, visto que medicamentos capazes de inibir o 

fator de crescimento endotelial vascular podem desencadeá-la (IZZEDINE et al., 

2009). O custo do tratamento da HAS neste estudo variou entre R$24,86 – grau 1 

pelo banco de dados de preços BPS e R$1089,27 – grau 2 pelo banco de dados de 

preços CMED e vão ao encontro do custo estimado do tratamento da hipertensão 

arterial no Brasil, em 2010, e ao manejo desta RAM no CCRm na China, em 2012  

(DIB; RIERA; FERRAZ, 2010; WU et al., 2012). 

O custo do tratamento da neutropenia também foi estimado por Wu e 

colaboradores, os quais encontraram um valor menor (US$641,55) para o tratamento 

desta RAM (WU et al., 2012). As divergências encontradas talvez possam ser reflexo 

das diferentes estratégias de manejo de RAM adotadas pelos autores, uma vez que 

a avaliação econômica feita pela equipe chinesa baseou suas estratégias de manejo 

da neutropenia em observações clínicas e opiniões de especialistas da área e não 

em artigos científicos como o adotado neste trabalho (WU et al., 2012). 

Não foram encontrados na literatura estudos relacionados ao custo do 

tratamento da diarréia e hipotireoidismo em pacientes com carcinoma de células 

renais metastático. 

O custo do tratamento do CCRm, quando analisado sob a perspectiva do 

Sistema Único de Saúde (SUS), oscilou entre R$17.275,00 e R$148.332.19 para um 

único paciente em 2014, caso este fosse portador de uma hepatopatia em grau 

moderado, sem apresentar intercorrências ao longo dos 12 meses de tratamento ou 

um indivíduo fazendo uso de um indutor enzimático, que tenha desenvolvido ao 

longo do tratamento um quadro de diarréia e neutropenia febril, respectivamente.  

Os valores encontrados nesta análise destoam das poucas publicações 

encontradas que tratam sobre o custo do tratamento do CCRm envolvendo o 

 
5 Valor convertido para o real, utilizando o câmbio de 01/04/2014: R$1042,99 (FINANCEONE, 2014b) 
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Sunitinib e Pazopanib. Remák e colaboradores publicaram em 2008 uma avaliação 

econômica do Maleato de Sunitinib para 1ª linha de tratamento do CCRm. O valor 

encontrado pelos autores (US$ 47.880,006) foi superior ao estimado neste estudo, 

quando comparado com os valores BPS (R$72.529,58) porém menores  quando 

utilizado a CMED como comparação (R$120.200,78) (REMÁK et al., 2008). Os 

custos do tratamento com Sunitinib foram fornecidos pelo próprio fabricante do 

produto, o que pode talvez não refletir as tendências do mercado em 2008. Ainda 

assim, o alto custo dos medicamentos em solo americano é uma possível explicação 

para as discrepâncias apresentadas (FARDELONE; BRANCHI, 2006; HIRSCHLER, 

2015). 

Quando comparado com outras neoplasias metastáticas, observa-se que os 

valores encontrados assemelham-se (BANDEIRA et al., 2015). Com exceção dos 

protocolos que utilizam o Docetaxel (US$2.510,897) associado ou não ao 

Trastuzumab (US$12.184,478), o custo estimado para o tratamento do câncer de 

mama metastático utilizando os medicamentos, Paclitaxel (US$39.374,309) e 

Trastuzumab + Paclitaxel (US$62.468,0510) assemelham-se aos valores 

encontrados neste estudo, muito embora estes estejam mais pertos dos valores 

obtidos utilizando a CMED como banco de dados de preços (BANDEIRA et al., 

2015). 

4.7 Custo do tratamento das reações adversas mais frequentes 

 

Conforme evidenciado neste estudo, a neutropenia febril foi a reação adversa 

com maior capacidade de onerar o tratamento dos pacientes com CCRm, sobretudo 

devido ao tempo de internação e medicamentos necessários para a 

antibioticoterapia, principalmente quando se fez necessário a administração de 

Anfotericina-B. 

 
6 Valor convertido para o real, utilizando o câmbio de 01/04/2014: R$108.208,8  (FINANCEONE, 2014b) 

7 Valor convertido para o real, utilizando o câmbio de 01/04/2014: R$5.674,61 (FINANCEONE, 2014b) 

8 Valor convertido para o real, utilizando o câmbio de 01/04/2014: R$27.536,45 (FINANCEONE, 2014b) 

9 Valor convertido para o real, utilizando o câmbio de 01/04/2014: R$88.985,91 (FINANCEONE, 2014b) 

10 Valor convertido para o real, utilizando o câmbio de 01/04/2014: R$141.177,79 (FINANCEONE, 2014b) 
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4.8 Limitações do trabalho 

 

O estudo em questão foi delineado para utilizar os dados de compras do INCA, 

porém sem a necessidade de contato formal com os servidores da instituição, uma 

vez que o trabalho não passaria pela comissão de ética em pesquisa. Para isso, foi 

utilizado o site do próprio hospital para a busca das informações necessárias. A 

busca não pode ser concluída devido a um inesperado erro do site e que se mantém 

por tempo indeterminado. A saída encontrada foi a utilização do banco de dados de 

preços BPS em substituição aos valores celebrados pelo INCA, o que em teoria 

seria mais interessante, uma vez que este banco de dados reúne todos os valores 

de medicamentos adquiridos por instituições. Entretanto, o que foi observado é que 

nem todas as instituições públicas alimentam este sistema, inclusive o próprio INCA, 

o que faz com que o valor utilizado neste estudo não retrate o menor valor 

celebrado, em 2014, para uma instituição pública, podendo comprometer as 

avaliações econômicas sob a perspectiva do sistema público de saúde.  

Ainda assim, o estudo se restringiu somente aos custos diretos, o que limita a 

precisão de quanto realmente custa o tratamento com estes quimioterápicos. 

Qualidade de vida e custos indiretos não foram contemplados na pesquisa. 

O programa SIGTAP, frequentemente utilizado como ferramenta nas análises 

econômicas, visa fornecer informações acerca do custo dos procedimentos 

realizados em instituições públicas. O valor obtido neste programa representa a 

quantia que o governo paga por cada procedimento, exame, material e/ou consulta 

realizada no paciente. Embora tenha sido utilizado o ano de 2014 para o estudo, os 

preços celebrados pelo governo são defasados e não constituem a realidade vigente 

do mercado, caracterizando um possível viés na análise.  
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5 CONCLUSÃO 

 

A análise econômica realizada demonstrou que, sob doses habituais e 

utilizando os preços BPS, o Sunitinib é o medicamento que representa o menor 

custo por paciente. Para as demais variáveis, em ambos os bancos de dados de 

preços, o Pazopanib é o fármaco mais vantajoso para a instituição. Contudo, cabe 

salientar que as premissas anteriormente imputadas somente serão válidas quando 

os valores unitários destes medicamentos forem idênticos aos utilizados neste 

estudo ou sigam uma razão destes valores. A comparação dos preços de 

medicamentos obtidos no BPS e CMED evidenciou, com exceção do Pazopanib, 

uma ampla variação de preços, podendo inferir que o processo licitatório realizado 

logrou êxito. 

A variação de apenas 4,36% entre o valor celebrado para uma instituição 

pública e o máximo permitido envolvendo o Pazopanib mostra aos gestores e 

tomadores de decisão que medidas devem ser tomadas a fim de que o preço final 

diminua, quando este fármaco for a escolha para o tratamento de primeira linha para 

o CCRm. Ao conseguir uma queda substancial no preço deste medicamento, 

pressupõe-se que inicie uma concorrência entre os representantes destes 

medicamentos, o que em tese, proporcionaria às instituições públicas a compra de 

fármacos a preços mais vantajosos, a cada processo licitatório. Ainda assim, deve-

se salientar que, diante desta disputa entre os representantes o paciente não sairia 

prejudicado, uma vez que os medicamentos objetos desta análise mostraram 

eficácia equivalente, quando comparados em estudo clínico fase 3.  

A idéia de reduzir os custos do tratamento e ao mesmo tempo garantir-lhes 

terapias efetivas, ganha força quando leva-se em consideração não só o 

crescimento substancial do número de novos casos de câncer renal, mas também o 

fato que até 30% dos pacientes são metastáticos ao diagnóstico. 

Por fim, o trabalho realizado fornece aos gestores públicos embasamento 

técnico para a tomada de decisão quanto à incorporação ou não destas tecnologias 

à sua instituição, uma vez que por meio deste foi possível estimar o custo do 
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tratamento de 1ª linha para o CCRm envolvendo estes medicamentos, bem como o 

custo adicional referente as possíveis intercorrências do tratamento. Ainda assim, as 

informações levantadas fornecem aos gestores dados concretos para tornar 

eficiente a gestão dos recursos, que são escassos. 
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7 APÊNDICE 

 

7.1 Fluxograma para manejo da Neutropenia Febril 

 



7.2 Planilha utilizada para estimar custo do manejo das RAM’s 

7.2.1 Diarréia 

 



 



7.2.2 Hipertensão arterial Sistólica grau 1 e 2 

Valor Unitário 

(R$)

10

10,07

0,0145

0,0745

Procedimento 
Número de 

procedimentos 
Custo do procedimento/mês

HAS GRAU 1. Hidroclorotiazida 

25mg

Consulta médica 

Aferição de pressão 

1 10

20,14

0,435

2,23530

30

2

IECA GRAU 2. HTZ + IECA 

(Enalapril 10mg 2xdia)
 

 

7.2.3 Neutropenia febril baixo risco 

Procedimento  
Valor 

Unitário (R$) 

Número de 
procedimentos 

necessários  

Tempo de tratamento 
farmacológico (Dias) 

Número de 
administrações 

por dia 

Valor Total 
(R$) 

Desfecho 9 
da NPF 
(NPF de 

baixo risco) 

Consulta médica  10 1 - - 10 

Ciprofloxacino 500mg cp 0,11 - 15 2 3,3 

Amoxicilina+Clavulonato 
(500mg+125mg) cp 

0,425 - 15 3 19,125 

Hemograma 4,11 1 - - 4,11 

 
 

    
Total: R$ 36,54 

 



7.2.4 Neutropenia febril alto risco 

Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

Cefepime 2g R$ 9,40 R$ 188,00

Vancomicina 500mg R$ 2,00 R$ 42,00

Hemograma R$ 4,11 R$ 36,99

Diária hospitalar R$ 45,93 R$ 459,30

Exames iniciais R$ 84,14 R$ 84,14

R$ 810,43

Cefepime 2g R$ 9,40 R$ 282,00

Vancomicina 500mg R$ 2,00 R$ 62,00

Anfotericina-B lipossomal 

500mg
R$ 1.090,17 R$ 13.082,04

Bacteriologia R$ 63,56 R$ 63,56

Raio-X do Tórax R$ 6,88 R$ 6,88

Hemograma R$ 4,11 R$ 57,54

Diária hospitalar R$ 45,93 R$ 688,95

Exames iniciais R$ 84,14 R$ 84,14

R$ 14.327,11

+ +
Anfotericina-B 2mg/kg/dia por 

12 dias 
Raio-X do Tórax

1

9

+
Coleta 2 (duas) 

amostras de SP
+

Cefepime 2g 12/12hr por 15 

dias

Procedimento Etapas do desfecho

Cefepime 2g 12/12hr por 10 dias + Vancomicina 30mg/kg + Vancomicina 20mg/kg por 19 vezes

10

15

20

1

1

Número de procedimentos 

necessários 

1

Vancomicina 30mg/kg + Vancomicina 

20mg/kg por 29 vezes

Custo Total do desfecho:

Desfecho 2 da NPF

Desfecho 1 da NPF

14

31

Custo Total do desfecho:

12

21

30

 



80 

 

 

Valor Unitário 

(R$)
Valor Total (R$)

Cefepime 2g R$ 9,40 R$ 188,00

Hemograma R$ 4,11 R$ 36,99

Diária hospitalar R$ 45,93 R$ 459,30

Exames iniciais R$ 84,14 R$ 84,14

R$ 768,43

Cefepime 2g R$ 9,40 R$ 282,00

Anfotericina-B 

lipossomal 500mg
R$ 1.090,17 R$ 13.082,04

Raio-X do Tórax R$ 6,88 R$ 6,88

Bacteriologia R$ 63,56 R$ 63,56

Hemograma R$ 4,11 R$ 57,54

Diária hospitalar R$ 45,93 R$ 688,95

Exames iniciais R$ 84,14 R$ 84,14

R$ 14.265,11

10

15

Número de 

procedimentos 
Procedimento 

Raio-X do 

Tórax
+

Anfoteri

cina-B 

2mg/kg

/dia por 

12 dias 

Cefepime 2g 12/12hr por 10 dias
Desfecho 3 

da NPF

Custo Total do desfecho:

Custo Total do desfecho:
1

+

Coleta 2 

(duas) 

amostras 

de SP

9

1

14

Desfecho 4 

da NPF

12

1
Cefepime 2g 

12/12hr por 15 dias

1

Etapas do desfecho

20

30

+

 

Valor Unitário 

(R$)
Valor Total (R$)

Cefepime 2g R$ 9,40 R$ 56,40

Vancomicina 

500mg
R$ 2,00 R$ 30,00

Aciclovir 250mg 10,9 R$ 261,60

Fluconazol 

2mg/ml. Fr 100ml
2,75 R$ 22,00

Hemograma 4,11 R$ 24,66

Diária hospitalar R$ 45,93 R$ 321,51

Exames iniciais R$ 84,14 R$ 84,14

R$ 851,25

Cefepime 2g R$ 9,40 R$ 56,40

Vancomicina 

500mg
R$ 2,00 R$ 62,00

Aciclovir 250mg 10,9 R$ 784,80

Anfotericina-B 

lipossomal 500mg
1090,17 R$ 13.082,04

Hemograma 4,11 R$ 57,54

Diária hospitalar R$ 45,93 R$ 688,95

Exames iniciais R$ 84,14 R$ 84,14

R$ 14.866,81

7

15

6

Custo Total do desfecho:

+

Vancomicina 

30mg/kg + 

Vancomicina 

20mg/kg por 29 

vezes

+

Merop

enem 

2g 

8/8hr 

por 36 

vezes

Anfoterici

na-B 

2mg/kg/di

a por 12 

dias

Cefepime 2g 

12/12hr por 3 dias
+

Vancomicina 

30mg/kg + 

Vancomicina 

20mg/kg por 13 

vezes

+

Merop

enem 

2g 

8/8hr 

por 12 

vezes

+

Fluconaz

ol 400mg 

EV/dia 

por 4 dias 

Cefepime 2g 

12/12hr por 3 dias
+

Aciclovi

r 

5mg/kg

/dose 

por 36 

vezes

Aciclovi

r 

5mg/kg

/dose 

por 12 

vezes

Número de 

procedimentos 

6

72Desfecho 6 

da NPF

50,94

Procedimento 

8

15,8 24

12

1

31

6

14

15,8

24

15

Etapas do desfecho

Meropenem 1g

Meropenem 1g

72

Custo Total do desfecho:

50,94

1

Desfecho 5 

da NPF

 

 



Valor Unitário 

(R$)
Valor Total (R$)

Cefepime 2g R$ 9,40 R$ 56,40

Vancomicina 

500mg
R$ 2,00 R$ 18,00

Aciclovir 250mg 10,9 R$ 261,60

Fluconazol 

2mg/ml. Fr 100ml
2,75 R$ 22,00

Hemograma 4,11 R$ 24,66

Diária hospitalar R$ 45,93 R$ 183,72

Exames iniciais R$ 84,14 R$ 84,14

R$ 701,46

Cefepime 2g R$ 9,40 R$ 56,40

Vancomicina 

500mg
R$ 2,00 R$ 50,00

Aciclovir 250mg 10,9 R$ 784,80

Anfotericina-B 

lipossomal 500mg
1090,17 R$ 13.082,04

Hemograma 4,11 R$ 57,54

Diária hospitalar R$ 45,93 R$ 551,16

Exames iniciais R$ 84,14 R$ 84,14

Custo Total do desfecho:

Anfoterici

na-B 

2mg/kg/di

a por 12 

dias

+

Cefepime 2g 

12/12hr por 3 dias
+

Vancomicina 

30mg/kg + 

Vancomicina 

20mg/kg por 7 

vezes

+

Merop

enem 

2g 

8/8hr 

por 12 

vezes

Aciclovi

r 

5mg/kg

/dose 

por 36 

vezes

Merop

enem 

2g 

8/8hr 

por 36 

vezes

Meropenem 1g

Número de 

procedimentos 

25

Meropenem 1g

+

Aciclovi

r 

5mg/kg

/dose 

por 12 

vezes

50,94

Procedimento 

4

12

6

15,8 72

Cefepime 2g 

12/12hr por 3 dias
+

12

72

84,14

1

15,8 24

9

Fluconaz

ol 400mg 

EV/dia 

por 4 dias 

24

6

1

8

6

Etapas do desfecho

+

Desfecho 7 

da NPF

Desfecho 8 

da NPF

14

Vancomicina 

30mg/kg + 

Vancomicina 

20mg/kg por 23 

vezes

 

7.2.5 Exames iniciais para pacientes com neutropenia febril alto risco 

Valor Unitário 

(R$)

Valor Total 

(R$)

Valor de exames 

da bactériologia

10 10

4,11 4,11

11,49 22,98

4,19 4,19

13,33 26,66

6,88 6,88

3,7 3,7

5,62 5,62

R$ 84,14 R$ 63,56

1

Antibiograma c/ 

concentração inibitória 

mínima

Cultura de bactérias para 

identificação

1

1

Custo Total exames iniciais:

Raio-X do Tórax

EAS

2

1

Consulta médica 

Hemograma

1

1

2

Procedimento 
Número de 

procedimentos 

Cultura para identificação de 

fungos

Hemocultura

 

 

7.2.6 Neutropenia 

Valor Unitário 

(R$)

Tempo de tratamento 

farmacológico (Dias)

Número de 

administrações por 

dia

Valor Total (R$)

Consulta médica R$ 10,00 - - R$ 10,00

Diária hospitalar R$ 45,93 - - R$ 229,65

Filgrastim 

300mcg/ml. Sol inj
R$ 219,00 5 1 R$ 1.095,00

R$ 1.334,65Custo Total do desfecho:

-

Consulta 

médica(1)
 +

 

Filgrastim 

300mcg 

por 5 

dias.

Procedimento 

Número de 

procedimentos 

necessários 

Etapas do desfecho

1

Desfecho 1 

da NP

5
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7.2.7 Hipotireoidismo 

Valor Unitário 

(R$)

10

0,0571

0,0559

Levotiroxina 25µg + 100µg 0,113 30

30

3,39

1,713

Levotiroxina 100µg 30 1,677

Procedimento 
Número de 

procedimentos 

necessários/mês

Custo do procedimento/mês

Consulta médica 1 10

Levotiroxina 25µg

 


