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Os últimos 20 anos, foi marcado por um importante processo de conscientização no 

sentido de estimular o desenvolvimento de Avaliações de Tecnologias em Saúde (ATS). 

Diante dos desafios estabelecidos pela estrutura complexa que o sistema de saúde 

brasileiro possui, o Ministério da Saúde tem definido políticas e mecanismos de 

financiamento prioritários na saúde de modo a institucionalizar um novo paradigma para 

o processo de incorporações de tecnologias no SUS (KUCHENBECKER, 2012; SILVA, 2012).





ESTABELECE LIMITES PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE E A CRIAÇÃO DA CONITEC, QUE POSSUI 
COMO ATRIBUIÇÃO A INCORPORAÇÃO, EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DE TECNOLOGIAS, BEM COMO 
A CONSTITUIÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PROTOCOLOS CLÍNICOS OU DE DIRETRIZ TERAPÊUTICA. 

DETERMINA QUE A INCORPORAÇÃO E O USO DE TECNOLOGIAS DEVEM SER RESULTADO DE 
RECOMENDAÇÕES FORMULADAS POR ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, A PARTIR DE PROCESSOS DE 
AVALIAÇÃO ECONÔMICA  E DE ATS. 







A constituição de redes de pesquisa para realização de estudos estratégicos foi uma das recomendações da 
Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (2008). 

Principais redes relacionadas a ATS e ao câncer:
 

a)Rede Brasileira de Pesquisa sobre o Câncer (RBPC) – instituída em 2008;

b)Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT) – instituído em 2008; 

c)Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (REBRATS) – instituída em 2011;

d)Rede Nacional de Desenvolvimento e Inovação de Fármacos Anticâncer (REDEFAC) – instituída em 2011. 

e)Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Câncer (RNPCC) – instituída em 2014;



Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo para biológicos no tratamento de 
câncer.

INDICAÇÃO [TIPO DE 
CÂNCER]*

PRODUTO PARCEIRO PÚBLICO PARCEIRO 
PRIVADO

Mama,
Gástrico

Trastuzumabe Bahiafarma
Biomanguinhos

IVB**

Libbs, Mabxience
Orygen,Alteogen

Bionovis

Colorretal,
Cabeça e Pescoço

Cetuximabe IVB, 
Biomanguinhos

Butantan

Bionovis
Libbs, Mabxience

Leucemia L-asparaginase Fiocruz NT Pharma
United Biotec

Fator de 
crescimento 

hematopoiético

Filgrastima Biomanguinhos Eurofarma

Linfoma,
Leucemia

Rituximabe IVB**, 
Biomanguinhos

Butantan

Bionovis
Libbs, Mabxience

Ovário, Colorretal
Pulmão, Mama

Renal

Bevacizumabe Tecpar, Butantan
Biomanguinhos

IVB

Biocad
Libbs, Mabxience
Orygen,Alteogen

Bionovis

As PDP são parcerias entre 
instituições públicas e 
entidades privadas com vistas 
ao acesso a tecnologias 
prioritárias, à redução da 
vulnerabilidade do SUS e à 
racionalização e redução de 
preços de produtos 
estratégicos para saúde e, 
desenvolver novas 
tecnologias. 

[Portaria n° 837, de 18 de abril 
de 2012]

FONTE: Adaptado de: http:// portalsaude.saude.gov.br/ portalsaude/ noticia/12607/162/ fabrica-de-medicamentos-de-alta-tecnologia-e-inaugurada.html 
- Data de Cadastro: 13/08/2013c as 15:22:28 alterado em 14/08/2013 as 12:34:17. Acesso em: 10 dez. 2013. NOTA: * Indicações aprovadas pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária.** Instituto Vital Brasil.







Até 2013 o Ministério da Saúde publicou 15 Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em 
oncologia. 

Dos 14 tipos de cânceres com maior incidência no Brasil somente 9 possuem PCDT. 

Os cânceres de mama, de colo de útero, de cavidade oral, de esôfago e de bexiga ainda não 
possuem PCDT, o que pode propiciar ineficiências quanto a práticas clínicas (BRASIL, 2011b). 

Esta lacuna pode favorecer a má conduta assistencial, desvios e fraudes de financiamento 
terapêutico, além de agravar o uso off label de medicamentos.



PCTD  PORTARIA

2002

Tumor do Estroma Gastrointestinal Portaria GM/MS nº 1.655 – 13/09/2002

 2010

Quimioterapia/Hormonioterapia do Adenocarcinoma de Próstata  
 [republicada]

Portaria SAS/MS nº 421 - 25/08/2010

 2012

Tratamento da Leucemia Mielóide Crônica de Criança e Adolescente 
com Mesilato de Imatinibe

Portaria SAS/MS nº 114 - 10/02/2012

Tratamento da Leucemia Linfoblástica Aguda Cromossoma Philadelphia 
Positivo de Criança e Adolescente com Imatinibe

Portaria SAS/MS nº 115 - 10/02/2012

Neoplasia Maligna Epitelial de Ovário Portaria SAS/MS nº 458 - 21/05/2012
Câncer Cerebral no Adulto Portaria SAS/MS nº 599 - 26/06/2012
Carcinoma de Pulmão Portaria SAS/MS nº 600 - 26/06/2012
Carcinoma Colorretal Portaria SAS/MS nº 601 - 26/06/2012
Carcinoma de Fígado no Adulto Portaria SAS/MS nº 602 - 26/06/2012
Linfoma Difuso de Grandes Células B no Adulto Portaria SAS/MS nº 621 - 05/07/2012

 2013

Tratamento da Leucemia Linfoblástica Ph+ de Adulto com  Imatinibe Portaria SAS/MS nº 312 - 27/03/2013

Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas Melanoma Maligno Cutâneo Portaria SAS/MS nº 357 - 08/04/2013

Adenocarcinoma de Estômago Portaria SAS/MS nº 505 - 06/05/2013
Leucemia Mieloide Crônica do Adulto Portaria SAS/MS nº 1.219 - 04/11/2013

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em Oncologia publicadas entre 
2002 e 2013.

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/28/Tumor-EstromaGastrointestinal.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/28/QuimioterapiaHormonioterapia-AdenocarcinomaPr--stata.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/28/Tratamento-LeucemiaMieloideCronica-CriancaAdolescente.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/28/Tratamento-LeucemiaLinfoblasticaAguda-CriancaeAdolescente.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/28/NeoplasiaMaligna-EpitelialOvario.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/28/Tumor-CerebralAdulto.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/28/Carcinoma-Pulmao.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/28/Carcinoma-Colorretal.pdf




A partir de 2000, com o desenvolvimento de 
medicamentos “moléculas alvo” observa-se um 
crescimento no número de ensaios clínicos. 

Os investimentos em pesquisa por meio de 
financiamento público não foram direcionados 
para este tipo de inovação tecnológica, mesmo 
com o desenvolvimento das redes de pesquisa em 
oncologia. 

RELAÇÃO DE ENSAIOS CLÍNICOS E TIPOS DE CÂNCERES E DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS 
ANOS 2000 E 2013



FASES DOS ENSAIOS CLÍNICOS EM CÂNCER ENTRE 2000-2013 NO BRASIL





Em geral, as análises farmacoeconômicas tem sido realizadas com dados de eficácia de ECR fase III. 
Podendo superestimar os efeitos terapêuticos, além de não fornecer dados de uso em longo prazo.

O incentivo a pesquisa de estudos de fase IV regionalmente tem como objetivo estabelecer um padrão de 
incorporação tecnológica mediante a uma política institucional que permita uma análise e monitoramento 
prévio, além de gerar dados de efetividade, adequado a realidade regional. 

Estas evidências poderão subsidiar a tomada de decisão além de auxiliar órgãos deliberativos sobre 
incorporação tecnológica como a CONITEC, facilitando a difusão e implementação de políticas, programas e 
ações de avaliação de tecnologias no SUS.
  





A construção de um sistema de monitoramento do horizonte tecnológico e a adoção 
de ações voltadas para conciliar as agendas da política de saúde e da política de 
ciência, tecnologia e inovação são iniciativas que podem contribuir para essa 
finalidade.

Soma-se a isso o desafio constitucional de consolidar um sistema de saúde universal, 
com atenção integral e equânime num contexto de recursos escassos e processos 
decisórios descentralizados.  



FERRAMENTA PARA AUXILIAR A GESTÃO DE TECNOLOGIAS NO 
CONTROLE DO CÂNCER

INICIATIVAS INSTITUCIONAIS

versão 2013



INICIATIVAS INSTITUCIONAIS



Priorizar é essencial para uma gestão otimizada dos recursos disponíveis para pesquisa e 
assistência. 

CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO:
 
1. Relevância epidemiológica: estima a magnitude do problema ou a carga de doença, por meio 
da utilização de métodos já padronizados. Analisa os fatores de risco responsáveis pela 
persistência das doenças, agravos ou problemas. 
 
2. Relevância para os serviços/políticas – probabilidade de redução de custos e aumento do 
acesso: refere-se às possíveis alterações, de aumento ou redução, nos custos de 
procedimentos/intervenções geradas e aumento de acesso aos serviços. 

PRIORIZAÇÃO EM SAÚDE



PRIORIZAÇÃO EM SAÚDE

3. Fase do conhecimento – suficiente disponibilidade de evidência científica: refere-se à análise 
da disponibilidade de estudos de qualidade na área e da necessidade de realização de novos 
estudos. 
 
4. Viabilidade operacional: calcula e identifica a quantidade de recursos (financeiros, humanos e 
infra-estrutura) atualmente disponíveis para um grupo de doenças e agravos, para uma doença 
específica, ou para fatores de risco. 
 



 
5. Demanda social/judicial – Exigência de ações do Estado: refere-se à análise da existência de 
pressão política (associações de portadores de doenças, pesquisadores, Ministério Público, 
organismos internacionais, etc) e ações judiciais para que dada tecnologia seja avaliada ou 
rapidamente incorporada. Relaciona-se também à análise da necessidade de tomada de decisão 
reguladora, de incorporação ou de abandono da tecnologia, bem como sua consonância com a 
Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde. 

PRIORIZAÇÃO EM SAÚDE





OBRIGADO

e-mail: saarrc@gmail.com



16h00 às 17h30 - Mesa -redonda 4 – Novas tecnologias para o tratamento do câncer
Moderadora: Elaine Lazzaroni Moraes - INCA
- Aspectos de incorporação tecnológicas - Rodrigo Saar - INCA
- Inovações em imuno-oncologia em tumores sólidos - Evelyn Handel - National 
Comprehensive Cancer Network, USA  
- Biosssimalares: perspectivas atuais e futuras - Maely Peçanha Favero Retto - INCA
- Novos medicamentos para neoplasias resistentes ao tratamento convencional 
- Cinthia Scatena Gama - Eurofarma Laboratório, SP
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