
 

 

São Paulo, 23 de julho de 2020. 

 

Ofício IO/NA nº 027/2020 
Instituto Oncoguia 
 

Ao Senhor  
Hélio Angotti Neto 
Secretário  
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos  
Telefone: (61) 3315-2839 / 2904 
Email: gabinete.sctie@saude.gov.br  
 

Ref.: Problemas de desigualdade geradas por modelo de incorporação de tecnologias oncológicas e 
sugestão de aprimoramento. 

 
  Senhor Secretário,  

  

1  O Instituto Oncoguia, associação sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP, criada 
com a missão de ajudar o paciente com câncer a viver melhor por meio de ações de educação, 
conscientização, apoio e defesa dos direitos dos pacientes, com sede na Alameda Lorena, 131, conj. 116, 
Jardins, CEP 01424-000, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.417.283/0001-98, vem apontar 
problemas de desigualdade gerados pelo atual modelo de incorporação de tecnologias oncológicas, e 
apresentar proposta objetivando corrigir esse embaraço. 

 

2  A partir deste ofício, gostaríamos de destacar que após mais de 10 anos acompanhando 
e debatendo os diversos cenários no que tange à incorporação das tecnologias oncológicas no SUS, o 
Instituto Oncoguia vem constatando nítidos prejuízos aos pacientes portadores de câncer quando a 
incorporação se dá mediante pagamento por procedimento de alta complexidade (APAC). Por outro 
lado, tal prejuízo não ocorre quando a incorporação é realizada via compra centralizada. 
 

 

3  Em 2017, com o objetivo de identificar se havia ou não uniformidade na oferta de 
tratamento oncológico nos quase 300 hospitais habilitados em oncologia no SUS, o Instituto Oncoguia, 
realizou o estudo  "meu SUS é diferente do teu SUS”, publicado no Brazilian Journal Of Oncology. 
 
4  O estudo deflagrou que existem, sim, grandes diferenças no padrão de tratamento 
sistêmico para os 4 tipos mais incidentes de câncer entre centros de assistência oncológica do SUS. Além 
disso, os tratamentos oferecidos podem ser de um padrão abaixo daquele preconizado pelo Ministério 
da Saúde em suas Diretrizes Terapêuticas, e frequentemente estão abaixo daquele praticado na Saúde 
Suplementar. 

 
5  O estudo deixou clara a discrepância do acesso quando o tratamento é incorporado via 
remuneração por procedimentos (APAC) versus quando o tratamento é incorporado via Compra 
Centralizada.  
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6  Isso porque, quando há a incorporação de tratamentos oncológicos via procedimento de 
alta complexidade em oncologia (APAC), por vezes, a remuneração é aquém dos valores dos 
tratamentos recomendados pelo próprio Ministério da Saúde, deixando a unidade habilitada em 
oncologia livre para escolher a terapia a ser utilizada, com base no valor que lhe é destinado. Tal prática 
faz com que cada unidade habilitada em Oncologia do país ofereça tratamentos discrepantes entre si, 
gerando assim a desigualdade apontada.  

 

7  O SUS (Sistema Único de Saúde) foi criado pela Constituição Federal de 1988 e 
regulamentado pelas Leis número 8.080 de 1990 (Lei Orgânica de Saúde). Juridicamente, cabe enfatizar 
que a CF/88 normatiza e propugna como direito fundamental do cidadão, a vida, e afirma que a Saúde é 
direito de todos e dever do Estado. Como princípios do SUS, a Lei Orgânica da Saúde delimita: a 
Universalidade, Equidade, Integralidade, Descentralização e Comando Único, Resolutividade, 
Regionalização e Hierarquização e Participação Popular.  

 

8  Por este enfoque, constata-se que a incorporação de tratamentos sistêmicos 
oncológicos via remuneração de procedimentos com valores inferiores ao custo da terapia gera este 
efeito cascata de desigualdade sobre os tratamentos disponibilizados em cada hospital do SUS, violando 
uma série de princípios de ordem constitucional, como também de ordem operacional do SUS, a se 
destacar os princípios da Universalidade, Equidade e Integralidade. 

 

9  Por outro lado, quando a incorporação é operacionalizada por meio de compra 
centralizada, tais problemas são superados, promovendo-se o acesso justo, igualitário, integral e 
universal ao tratamento necessário. Essa estratégia já é utilizada pelo Ministério da Saúde para a 
aquisição dos medicamentos Talidomida, L’Asparaginase, Mesilato de Imatinibe, Dasatinibe, Cloridrato 
de Nilotinibe, Rituximabe, Trastuzumabe, Dactinomicina e Pertuzumabe. Vale destacar que, na 
atualidade, após as negociações e dispensa para as Secretarias de Saúde dos fármacos em questão, não 
há evidências de problemas e desigualdades na oferta destes tratamentos no SUS, razão pela qual a 
compra centralizada torna-se a medida mais plausível para o cenário. 

 

10  Por essa razão, sugerimos que todas as incorporações envolvendo terapias sistêmicas 
oncológicas, a exemplo dos medicamentos da classe Anti-PD1 para tratamento de primeira linha do 
melanoma avançado não-cirúrgico e metastático analisados na última reunião da Conitec, sejam 
operacionalizadas por meio da compra centralizada, e não conforme o modelo de assistência 
oncológica no SUS (APAC-Onco). 

 

11  Aproveitamos a oportunidade para parabenizá-los pela decisão de disponibilizar os 
vídeos das reuniões plenárias da Conitec. Entendemos que, desta forma, o processo torna-se mais 
transparente e legítimo, e a participação social mais qualificada. Estamos certos que, somando esforços, 
poderemos construir uma pátria livre dos sofrimentos e das mortes causadas pelo câncer. 

 
 Atenciosamente,  

                                                                     
LUCIANA HOLTZ DE CAMARGO BARROS                                         TIAGO FARINA MATOS 
Presidente do Instituto Oncoguia                                                   Coordenador de Advocacy 


