
 

 

Contribuição Oncoguia – CPs câncer de rim 
 
Texto introdutório para ambas: 
O Oncoguia, através do apoio da médica oncologista Ana Paula Garcia Cardoso, vem contribuir 
para o debate a respeito da incorporação e disponibilização de novos tratamentos para o 
carcinoma de células renais avançado/metastático. Acreditamos que a atualização das Diretrizes 
Diagnósticas e Terapêuticas para este câncer, o principal tipo de câncer de rim e que representa 
3% de todos os tipos de câncer, é de suma importância.  
 
E é nesse sentido que entendemos que a modernização da DDT, elaborada em 2014, deve ser 
acompanhada da disponibilização de novas alternativas terapêuticas para os pacientes, em 
especial aquelas que demonstram ganho de tempo e qualidade de vida, aspectos prioritários 
para quem convive com a doença. Isso principalmente entendendo que, com as diretrizes atuais, 
o paciente de câncer de rim que não responde à primeira linha de tratamento, não possui 
efetivas alternativas, acabando muitas vezes por retornar ao seu tratamento inicial. Isso ocorre 
pela falta de uma segunda linha de tratamento na DDT e por isso apoiamos o debate aberto 
acerca da inclusão de uma segunda linha.  
 
Consulta Pública nº 59:  
No cenário de primeira linha de tratamento, não há mais espaço para seguirmos tratando os 
pacientes somente com monoterapia, seja com sunitinibe ou com pazopanibe. Já está 
comprovado o benefício muito relevante das combinações de tratamento, sejam elas com 
inibidores de tirosina quinasse (TKI) e imunoterapia (pembrolizumabe + axitinibe ou 
lenvantinibe + pembrolizumabe ou cabozantinibe + nivolumabe ou avelumabe + axitinibe) ou 
com imunoterapia dupla (nivolumabe + ipilumumabe). Os benefícios são diversos: ganho de 
sobrevida global, ganho de sobrevida livre de doença, ganho de taxa de resposta, ganho de 
benefício clínico, ganho de qualidade de vida, ganho de tempo livre de tratamento e ganho de 
tempo para a progressão e próximo tratamento. A escolha não está entre monoterapia ou 
terapia dupla, e sim em qual dupla utilizar.  
 
Destacando que todas essas drogas comprovaram ganho de sobrevida global comparado com o 
padrão (sunitinibe), a dupla de imunoterapia comprovou benefício para a população de risco 
intermediário e alto, enquanto as duplas com TKI e imunoterapia comprovaram benefício em 
toda a população. Inclusive, o único TKI que comprovou benefício de sobrevida global em 
primeira linha como monoterapia foi o cabozantinibe, também quando comparado com 
sunitibe. 
 
Levando em consideração que o orçamento do Ministério da Saúde é restrito, entendemos a 
importância de avaliações complementares. Nesse sentido, gostaríamos de compartilhar outros 
estudos que embasam as informações contidas nesta contribuição, inclusive uma análise 
brasileira de custo-efetividade da primeira linha de tratamento. 
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Consulta Pública nº 60:  
No caso dos medicamentos analisados para a segunda linha no tratamento do câncer de rim, 
ambas as drogas foram as primeiras a comprovar ganho de sobrevida global em rim e 
comprovaram custo-efetividade em estudos internacionais. Nivolumabe demonstrou aumentar 
a sobrevida global e é associado a menor toxicidade quando comparado com o padrão 
(everolimus de acordo com o estudo CheckMate 025).  
 
Levando em consideração que o orçamento do Ministério da Saúde é restrito, entendemos a 
importância de avaliações complementares, levando em consideração o benefício gerado, os 
custos evitados por intercorrências, custo utilidade, minimização de custo, custo benefício e 
custo de se prevenir um evento (COPE). Nesse sentido, gostaríamos de compartilhar outros 
estudos que embasam as informações contidas nesta contribuição. 
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