
 

 

Ofício IO nº 024/2022  

São Paulo, 30 de setembro de 2022 

Ao Ministério da Saúde 

Assunto: Considerações a respeito da Nota Técnica nº 493/2022-CGCEAF/DAF/SCTIE/MS, que trata da 

aquisição de medicamentos oncológicos no contexto da Assistência Farmacêutica. 

 

Prezados gestores e técnicos das áreas CGCEAF, DAF, CGAE e DAET do Ministério da Saúde, 

O Instituto Oncoguia, associação sem fins lucrativos que atua desde 2009 com a missão de fortalecer, 

encorajar e guiar pessoas que convivem com o câncer para que passem por esse desafio da melhor forma 

possível, vem posicionar-se sobre a Nota Técnica nº 493/2022-CGCEAF/DAF/SCTIE/MS, apresentar 

elementos comprobatórios de situações que ocorrem na prática do SUS e pedir que reconsiderem as 

manifestações oficiais das áreas.  

A Nota Técnica traz análise de uma série de questões relacionadas ao tratamento de pacientes 

oncológicos usuários do SUS, passando pela aquisição centralizada de alguns medicamentos oncológicos 

e pela descentralização na aquisição e fornecimento de grande parte dos medicamentos antineoplásicos. 

Nesse sentido, trazemos insumos que não devem deixar de ser considerados para a análise, visto que já 

são de amplo conhecimento da sociedade e cruciais para a análise fidedigna da realidade da atenção 

oncológica no SUS.  

 

Sobre as iniquidades geradas pelo atual sistema descentralizado da atenção oncológica 

Primeiro, e trazendo o questionamento mais importante sobre o conteúdo da Nota, no documento é 

afirmado que “é equivocada a tese adotada por algumas organizações não governamentais, acadêmicos 

e operadores do Direito e da Saúde de que a padronização, a aquisição e o fornecimento dos 

medicamentos antineoplásicos pelos hospitais resultam em iniquidades”. No entanto, a justificativa para 

essa afirmação não é muito explorada e falha em trazer dados e evidências para sua fundamentação.  

Ao mesmo tempo, uma série de documentos e evidências vêm sendo geradas ao longo dos últimos anos 

que vão diretamente de encontro com a afirmação da Nota. É indiscutível a iniquidade gerada por padrões 

e protocolos diferentes entre instituições. A iniquidade se manifesta por resultados diferentes no que 

tange à eficácia das drogas, tanto quanto no que tange à toxicidade de tratamentos diferentes. Somente 

o baixo conhecimento sobre o que é o tratamento sistêmico oncológico permitiria ignorar a iniquidade 

resultante desta disponibilização de tratamentos diferentes em instituições diferentes. 

Assim, destacamos dois estudos/relatórios que exemplificam a grande iniquidade gerada pelo atual 

sistema descentralizado da atenção oncológica, exemplos de uma série muito maior de documentos que 

corroboram com esse entendimento: 

(i) Estudo “Meu SUS é diferente do seu SUS”, do Instituto Oncoguia, que coletou através da Lei de Acesso 

à Informação informações relativas a diretrizes de tratamento sistêmico de 52 centros de tratamento 

oncológico do SUS espalhados pelo país. A análise das diretrizes coletadas mostrou que diversos hospitais 

sequer possuem protocolos institucionais para os tipos de câncer mais prevalentes (pulmão, mama, 

próstata e colorretal), bem como um número assustador de instituições que oferta tratamentos em um 

padrão abaixo daquele preconizado pelo Ministério nas DDTs. O estudo foi publicado na forma de artigo 

na Brazilian Journal Of Oncology em 2017.  

http://www.oncoguia.org.br/conteudo/meu-sus-e-diferente-do-teu-sus/11730/1043/
https://www.brazilianjournalofoncology.com.br/details/14/pt-BR/differences-in-systemic-cancer-treatment-in-brazil--my-public-health-system-is-different-from-your-public-health-system


 

 

(ii) Relatório final do Grupo de Trabalho sobre Acesso a Terapia Sistêmica do Câncer (GTATS) do Consinca, 

que teve o objetivo de analisar a atual situação e propor recomendações ao Ministério da Saúde para a 

garantia de melhores práticas para o tratamento de câncer no âmbito do SUS. Dentre as conclusões do 

grupo, estão a “disparidade de condutas terapêuticas das diversas unidades habilitadas em oncologia no 

SUS, o que gera iniquidade no acesso ao tratamento sistêmico”; e a “dificuldade de realizar o controle e 

o monitoramento sobre o tratamento efetivamente oferecido ao paciente nas diferentes linhas de 

tratamento devido à falta de crítica/atributo do campo medicamento do APAC Magnética”. O relatório 

com estas conclusões e com recomendações a respeito desses desafios foi aprovado pelo Conselho 

Consultivo do INCA no dia 29/06/2021 e encaminhado ao Ministério da Saúde.  

Essas evidências, devidamente fundamentadas, mostram o grande desafio que o atual modelo 

descentralizado da atenção oncológica na aquisição e fornecimento de medicamentos tem gerado e 

comprovam a tese de que este sistema gera iniquidades de acesso ao cuidado mais adequado para os 

pacientes oncológicos do SUS. Assim, pedimos uma reconsideração da equipe técnica elaboradora da 

Nota, levando em consideração essas evidências.  

 

Sobre o questionamento do Ministério a respeito de esquemas terapêuticos diferentes, com 

medicamentos mais ou menos inovadores 

Ao longo da Nota Técnica, são feitos alguns questionamentos e afirmações no sentido de que não existe, 

ou que frequentemente não é o caso, de esquemas quimioterápicos superiores a outros. Nesse mesmo 

sentido, também é questionado o posicionamento de vários gestores hospitalares, parlamentares, 

profissionais da saúde, organizações da sociedade civil, entre outros, de que muitos valores de reembolso 

de procedimentos quimioterápicos são insuficientes para arcar com medicamentos inovadores que, na 

maioria das vezes, são mais caros.  

Algumas afirmações expostas na nota nos causam especial preocupação, como no trecho a seguir: 

“Parte do princípio de que um esquema quimioterápico é superior ou inferior a outro para uma mesma 

situação e finalidade tumorais, o que na maioria das vezes não tem comprovação científica.” 

Esta afirmação é completamente inverídica. Esquemas de tratamentos diferentes geram diferenças, por 

vezes imensas, no resultado, como exemplificado de maneira cabal pela chance de cura e sobrevidas 

prolongadas de pacientes com melanoma metastático quando tratados com imunoterapia (recomendado 

para incorporação pela CONITEC com base nestes resultados extraordinários), em oposição a sobrevidas 

curtas e nenhuma chance de cura quando o tratamento oferecido é a dacarbazina.   

Outro trecho vai no mesmo sentido: 

“Pressupõe que o hospital terá prejuízo se adotar quimioterápicos ‘inovadores’, em regra mais caros, em 

substituição aos ditos ‘convencionais’ ou ‘antigos’, quase sempre mais essenciais, baratos e por vezes sob 

risco de desabastecimento, devido a questões induzidas pela questão comercial.” 

Esta afirmativa mais uma vez reforça o desconhecimento dos benefícios que medicações citadas como 

“inovadoras” podem trazer para os pacientes com câncer. Novamente citamos como exemplo a 

imunoterapia para tratamento do melanoma metastático, câncer de pulmão e câncer renal, para citar 

alguns onde o tratamento inovador revoluciona ao proporcionar aos pacientes sobrevidas 

significativamente mais longas que os tratamentos citados como “convencionais”. É verdadeira a 

afirmação que ocorre desabastecimento de determinadas medicações essenciais quando cessa o retorno 

financeiro para o fabricante, e esta realidade deveria ser solucionada pelo Ministério da Saúde justamente 

com as PDPs citadas no documento.  

https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/ata_consinca_29.06.2021_2.pdf
https://www.inca.gov.br/publicacoes/legislacao/atas-das-reunioes-do-consinca
https://www.inca.gov.br/publicacoes/legislacao/atas-das-reunioes-do-consinca
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2020/relatorio_541_terapiaalvo_melanoma_final_2020.pdf
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2020/relatorio_541_terapiaalvo_melanoma_final_2020.pdf


 

 

Mais uma vez, nos causa grande preocupação a argumentação exposta em trechos da Nota que não são 

seguidos da devida fundamentação ou justificativa com base em evidências e dados. Dado que se trata 

de um documento oficial do Ministério da Saúde que será - se é que já não está sendo - usado para nortear 

avaliações das políticas públicas da oncologia, acreditamos que é preciso reconsiderar esses pontos e 

fazer uma análise mais aprofundada.  

 

Sobre a recomendação de revogar a aquisição centralizada de medicamentos oncológicos  

A respeito da aquisição centralizada de antineoplásicos que atualmente é feita para 6 medicamentos no 

total de 8 apresentações diferentes, é feita recomendação de não seguir com a aquisição centralizada 

pelo Ministério da Saúde para 4 desses medicamentos. Essa recomendação também nos causa grande 

preocupação, dado que os esquemas terapêuticos que possuem drogas disponibilizadas por essa via são 

os que garantem maior acesso de forma equitativa aos pacientes usuários do SUS.  

Neste sentido, é inevitável questionar quais os motivos para que a compra centralizada destes 

medicamentos não seja mais estratégica, tendo em vista que o volume adquirido das referidas 

medicações permite ao gestor maior persuasão nos preços finais praticados, com economia aos cofres 

públicos, e ainda, que os referidos medicamentos, recomendados nas DDTs Oncológicas, cheguem de fato 

ao paciente que deles necessitam. 

Aqui também é necessário uma análise mais aprofundada, com o levantamento de mais dados e 

informações a respeito das aquisições que são feitas atualmente. É preciso não só elencar o número de 

pacientes que foram beneficiados no último trimestre e o quanto foi gasto pelo Ministério com essas 

compras, mas correlacionar esses dados com o número de pacientes que conseguiam acesso ao 

tratamento antes das compras centralizadas desses medicamentos, analisar os valores despendidos pelas 

secretarias de saúde e hospitais anteriormente para comparar com o valor total gasto atualmente e fazer 

uma análise mais ampla deste cenário com base nesses insumos.  

– 

Com base em todo o exposto, e reforçando nossa grande preocupação com as consequências que podem 

ser geradas a partir desta Nota sem a análise das informações que trouxemos, pedimos que a equipe 

técnica da Coordenação-Geral do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 

(CGCEAF/DAF/SCTIE/MS) reconsidere sua avaliação com esses elementos. Também reforçamos que o 

Instituto Oncoguia, através de sua equipe e de médicos que compõem o seu comitê científico, está à 

disposição para discutir este cenário e colaborar com a análise de perspectivas para a melhoria da atenção 

oncológica no SUS.  

Atenciosamente,  

           

 

 

 

 


