
 
 
 

NOTA TÉCNICA DE MEDICAMENTO 
14/12/2020 

 
ENZALUTAMIDA (XTANDI®) 160 mg para tratamento de ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA 

EC IV, com metástases ósseas. 
 
ANÁLISE FARMACÊUTICA 
 
1. O medicamento está registrado na ANVISA? ( ) Não ( X ) Sim 
Registro MS-1.7717.0006. 
 
2. Em caso de haver registro na ANVISA, quais são as indicações previstas na bula? 

• Indicado para o tratamento de homens adultos com câncer de próstata metastático 
resistente à castração que são assintomáticos ou ligeiramente sintomáticos após falha 
de terapia de privação androgênica. 

• Indicado para o tratamento de homens adultos com câncer de próstata metastático 
resistente à castração que tenham recebido terapia com docetaxel. 

• Indicado para o tratamento de homens adultos com câncer de próstata não 
metastático resistente à castração. 

• Indicado para o tratamento de homens adultos com câncer de próstata metastático 
sensível à castração (CPSCm), sem uso de docetaxel concomitante. 

 
Data de publicação da bula: 18/11/2020. 
 
3. Ainda em caso de haver registro na ANVISA, a prescrição está de acordo com as indicações 
da bula? ( ) Não ( ) Sim 
A prescrição não foi avaliada neste caso. 
 
4. Existe medicamento genérico ou similar para o tratamento da enfermidade? Em caso 
positivo, qual(is)? ( X ) Não ( ) Sim, ____________________________________ 
Fabricante exclusivo – Astellas Pharma Inc. 
 
5. O medicamento está incluído na Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), 
Relação Estadual de Medicamentos (RESME) ou na Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (RENAME)? Se sim, qual(is)? 
( X ) Não ( ) Sim, ____________________________________ 
 
6. Há Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), no âmbito do SUS, para a doença 
que acomete o paciente? Em caso positivo, especificar qual é. 
( ) Não ( X ) Sim, ____________________________________ 
 
Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Adenocarcinoma de Próstata – Portaria SAS/MS nº 

498, de 11 de maio de 2016. 

Núcleo de Apoio Técnico Judiciário - Indicação 

de Medicamentos e Evidência Científica 



 
    I. CID 10 contemplados nesta DDT: 
• C61 – Neoplasia maligna da próstata 
• D75 – Carcinoma in situ da próstata 
 
II. Esquema Quimioterápico sugerido nesta DDT: 
 
Transcrição: 
 
 “5.3 CÂNCER DE PRÓSTATA AVANÇADO (METASTÁTICO OU RECIDIVADO) 
 O tratamento das neoplasias prostáticas avançadas baseia-se na manipulação 
hormonal (hormonioterapia), com o bloqueio da testosterona a níveis de castração (abaixo de 
50 ng/mL ou 1,7 nmol/L de testosterona sérica). Esse bloqueio pode ser obtido cirurgicamente 
(orquiectomia bilateral) ou com medicamentos hormonioterápicos (agonistas do LHRH, 
antiandrogênios, estrógenos) e é dito máximo ou completo quando se associa à castração 
(cirúrgica ou medicamentosa) com um antiandrogênio.  
 O câncer de próstata avançado (tumores que apresentam recorrência após tratamento 
primário curativo, ou tumores que se apresentam metastáticos desde o seu diagnóstico) tem 
seu tratamento inicial baseado na castração cirúrgica ou medicamentosa. Os objetivos do 
tratamento da neoplasia prostática avançada visam não somente prolongar a vida do doente 
mas também prevenir e postergar os sintomas associados à progressão da doença, 
melhorando a qualidade de vida dos pacientes e reduzindo a morbidade do tratamento. 
 
 5.4 CÂNCER DE PRÓSTATA RESISTENTE A HORMONIOTERAPIA 
 Embora não existam evidências que suportem essa conduta, pois os estudos são 
retrospectivos e com resultados contraditórios, doentes com câncer de próstata progressivo, 
a despeito da hormonioterapia, e com testosterona em níveis de castração precisam continuar 
a hormonioterapia, pois os benefícios observados com a inibição dos receptores androgênicos 
sinalizam que permitir que os níveis de testosterona voltem a aumentar afeta os resultados 
do tratamento (44,90). Em relação a quimioterapia, o fármaco de escolha no tratamento do 
câncer de próstata metastático, refratário à hormonioterapia e sintomático, é o docetaxel a 
cada 3 semanas associado a prednisona. Para os pacientes que progridem após tratamento 
com docetaxel, uma segunda linha de tratamento, utilizando o cabazitaxel com prednisona, 
foi avaliada em um estudo envolvendo 755 pacientes, que foram randomizados entre os 
grupos cabazitaxel mais prednisona e mitoxantrona mais prednisona (foi utilizada a 
mitoxantrona, pois esta resulta em algum benefício nesse tipo de pacientes), (BRASIL, 2016). 
  
III. Procedimentos da tabela do SUS para a quimioterapia de adenocarcinoma de próstata: 
 Os seguintes procedimentos da tabela do SUS são voltados para a quimioterapia de 
adultos com adenocarcinoma de próstata: 
 
QUIMIOTERAPIA PALIATIVA – ADULTO 
03.04.02.007-9 – Hormonioterapia do adenocarcinoma de próstata avançado – 1ª linha; 
03.04.02.006-0 – Hormonioterapia do adenocarcinoma de próstata avançado – 2ª linha; 
03.04.02.008-7 – Quimioterapia do adenocarcinoma de próstata resistente a 
hormonioterapia. 
 
QUIMIOTERAPIA PRÉVIA (NEOADJUVANTE/CITORREDUTORA) – ADULTO 



03.04.04.020-7 – Hormonioterapia prévia à radioterapia externa do adenocarcinoma de 
próstata. 
 A hormonioterapia paliativa do adenocarcinoma de próstata é feita em sequência de 
linhas, e a mudança de linha deve ser feita pela progressão tumoral, para que se justifique a 
continuidade da hormonioterapia na linha subsequente: 
 - 1ª linha: Supressão androgênica (bloqueio hormonal cirúrgico). Nos casos em que o 
procedimento cirúrgico for contraindicado, utiliza-se o bloqueio medicamentoso com 
agonista/antagonista de GnRH/análogo de LHRH. 
 - 2ª linha: Supressão androgênica mais antiandrogênio de ação periférica. 
  
 Tendo-se observado progressão tumoral na vigência da hormonioterapia de 1ª linha e 
mantendo-se a testosterona sérica em nível acima de 50 ng/mL, acrescenta-se à supressão 
androgênica um antiandrogênio esteroidal ou não esteroidal.  

NOTA: Caso o homem esteja recebendo antagonista de GnRH/análogo de LHRH como 
hormonioterapia de 1ª linha, esta deve ser substituída pela supressão androgênica cirúrgica, 
salvo se contraindicada. A progressão tumoral é atestada pelo aumento progressivo do PSA, 
pela piora de lesão óssea ou pelo acometimento visceral. 
 
7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da doença que 
acomete o paciente? 

A Política Nacional de Atenção Oncológica - Portaria GM/MS nº 874/2013 determina 
que os estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta 
Complexidade em Oncologia (UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade 
em Oncologia (CACON) devem oferecer assistência especializada ao paciente com câncer, 
atuando nas modalidades: diagnóstico, cirurgia oncológica, radioterapia, quimioterapia 
(oncologia clínica, hematologia e oncologia pediátrica), medidas de suporte, reabilitação e 
cuidados paliativos.  

Os medicamentos estão contemplados como procedimentos quimioterápicos no 
subsistema APAC - ONCO (autorização de procedimentos de alta complexidade) e estes 
procedimentos da tabela do SUS não fazem referência a qualquer medicamento, mas são 
aplicáveis às situações clínicas específicas para as quais terapias antineoplásicas 
medicamentosas são indicadas.  

CACON e UNACON podem escolher, padronizar, adquirir e fornecer os medicamentos 
oncológicos registrando conforme o respectivo procedimento.  

Já as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas (DDT) em Oncologia são documentos 
baseados em evidência científica que visam nortear as melhores condutas na área da 
Oncologia. A principal diferença em relação aos PCDT é que, por conta do sistema diferenciado 
de financiamento dos procedimentos e tratamentos em oncologia, este documento não se 
restringe às tecnologias incorporadas no SUS, mas sim, ao que pode ser oferecido a este 
paciente, considerando o financiamento repassado aos centros de atenção e a autonomia 
destes na escolha da melhor opção para cada situação clínica. 

O Ministério da Saúde optou por adquirir centralizadamente alguns medicamentos 
oncológicos, enviando-os às Secretarias de Estado da Saúde para posterior distribuição aos 
CACON e UNACON. São eles:  mesilato de imatinibe; dasatinibe; nilotinibe; trastuzumabe; 
rituximabe e dactinomicina, porém nenhum destes para o tratamento de adenocarcinoma de 
próstata. 
 
 



8. O medicamento postulado foi submetido à análise da CONITEC? Em caso positivo, qual 
foi o parecer daquele órgão? 
( X ) Não ( ) Sim, ____________________________________ 
 
9. Qual o preço máximo do medicamento estabelecido pela Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos (CMED)? 

Apresentação PF        (ICMS 

18%) 

PMVG (*) 

(ICMS 18%) 

PMC 

XTANDI 40 MG CAP MOLE X 120 R$ 
11.565,79 

R$  
9.242,22 

R$ 
15.409,20 

XTANDI 40 MG CAP MOLE X 40 R$ 
3.855,26 

R$  
3.080,74 

R$ 
5.136,40 

Listas atualizadas em 02/12/2020. 
Nota: PF = preço de fábrica com alíquota de ICMS para o Paraná. PMVG = Preço Máximo de Venda ao 

Governo com alíquota de ICMS para o Paraná. PMC = Preço Máximo ao Consumidor. NC = não consta 

na lista CMED. 
 (*) Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG é o resultado da aplicação do Coeficiente de 

Adequação de Preços (CAP) sobre o Preço Fábrica – PF [PF* (1-CAP)]. O CAP, regulamentado pela 

Resolução nº.3, de 2 de março de 2011, é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado sempre que 

forem realizadas vendas de medicamentos constantes do rol anexo ao Comunicado 6/2013 ou para 

atender ordemjudicial. Conforme o Comunicado nº 15/2018 o CAP é de 20,16%. 

 
10. Outras informações relevantes, a critério do órgão consultado. 

No Reino Unido, o NICE (National Institute for Health and Care Excellence) recomendou 
a enzalutamida como uma opção para o tratamento de câncer de próstata metastático 
hormônio-refratário em adultos cuja doença tenha progredido durante ou após a 
quimioterapia contendo docetaxel, somente se o fabricante fornecer enzalutamida com o 
desconto acordado no esquema de acesso ao paciente. Apontou também que resultados de 
revisão sistemática comparando abiraterona e enzalutamida demonstraram benefícios 
semelhantes na sobrevida global, em pacientes com câncer de próstata metastático 
resistentes a hormonioterapia. Importante salientar que o Reino Unido possui sistema de 
saúde mundialmente reconhecido como modelo de eficiência e o NICE tem papel 
determinante neste sucesso (NICE, 2016). 
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