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ICER é uma métrica necessária para ATS, 
mas não é suficiente para tomada de 
decisão em saúde







•Pela carga de doença da população;

•Pelas necessidades de saúde não atendidas;

•Pelo monitoramento do horizonte tecnológico.

Definir prioridades



Carga da doença:
• 596 mil novos casos de câncer no Brasil em 2016;

• Câncer é a 2ª causa de óbito no Brasil, com 200 mil 
mortes em todas as idades, a cada ano;

• O câncer de pulmão representa a maior mortalidade no 
Brasil com 24.490 óbitos em 2013.

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Coordenação de Prevenção e Vigilância. Estimativa 2016: incidência de câncer no Brasil / Instituto Nacional 
de Câncer José Alencar Gomes da Silva – Rio de Janeiro: INCA, 2015. 122 p.: il. color. ISBN 978-85-7318-283-5 (versão eletrônica)

Barbosa, Isabelle R. et al. “Cancer Mortality in Brazil: Temporal Trends and Predictions for the Year 2030.” Ed. Simona Gurzu. Medicine 94.16 (2015): e746. PMC. 
Web. 16 June 2017.

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva.  Available in: http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/pulmao



Necessidades de saúde não atendidas:

• Estudo realizado no cenário da Saúde Suplementar 
demonstrou que a maioria dos pacientes com câncer de 
pulmão foi diagnosticada tardiamente, em estádios 
avançados da doença (79,6% em estádios III/IV).

• Sobrevida global foi de 19,0 meses (95% IC 16,2 – 21,8)

Araujo LHL et al. Survival and prognostic factors in patients with Non-Small Cell Lung Cancer treated in the private health care. Rev Bras Epidemiol
2014; 17(4): 1001-1014



Monitoramento do horizonte tecnológico:

• Horizon scanning é a identificação sistemática de 
novas e emergentes tecnologias de saúde que 
podem representar impacto para a saúde e/ou 
serviços de saúde.



•Com base na estimativa do gasto total com a doença;

•Taxa de crescimento anual do custo do tratamento.

Propor orçamentos pré-definidos para os 
grupos de doenças:





Em 2015 foram gastos R$6,7 bilhões com a assistência ao 
câncer no SUS. A estimativa para Saúde Suplementar foi 
de R$9.2 bilhões. 

Siqueira ASE. Análise do impacto econômico do câncer no sistema de saúde no Brasil: modelo baseado em banco de dados públicos. Tese
(doutorado) – UFRJ, Faculdade de Medicina, Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica, 2016.



Instituir modelos de compartilhamento de risco 
entre operadoras de planos de saúde e as indústrias 

farmacêuticas e de materiais médicos











Agência Nacional de Saúde Suplementar. a (re)organização da rede de atenção oncológica na 
saúde suplementar / Martha Oliveira ... [et al.] . – Rio de Janeiro, 2016.
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