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Cenário do Câncer Raro no Brasil – Desafios e 
Prioridades



Objetivos da apresentação



• National Cancer Institute - <15 casos/100.000 
hab/ano

• União Europeia – < 6 casos/100.000 hab/ano

Definições

Cancer Facts & Figures 2017 / cancer.gov

Porém: até 13% (1/8) das neoplasias diagnosticadas 
em adultos >20 anos são “raros”



Exemplos

Mielofibrose

Sarcomas de partes moles

Tumores neuroendócrinos

Carcinoma de Células de Merkel

Mieloma múltiplo

Carcinoma cortical 
adrenalGIST



Desafios



O mundo hoje...um grande desafio



Tempo de duplicação do conhecimento medico –
aprox. 2 anos

Em 2020 – 73 dias !!!!!

O mundo hoje...um grande desafio



ncbi.nim.nih.gov

Oncologia na Era da Hiperinovação
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O crescimento do conhecimento transformará cada subtipo de câncer em uma 
doença rara?



MacConaill, L. J Clin Oncol 31, 2013

Avanços nas plataformas de caracterização molecular/genômica



Garraway L. J Clin Oncol, 2013

Cânceres raros dentro de cânceres comuns



1.453 drogas aprovadas (até 2013)

Fonte: www.raps.org

Expansão das opções de tratamento



Antes: mesmo 
tratamento para todos

Medicina personalizada: tratamento baseado em subgrupos 
biológicos

Genótipo A B C D

Fenótipo Histologia, 
KPS

Histologia, 
KPS

Histologia, KPS Histologia, KPS

Treatmento “A" Treatmento 
“A"

Treatmento 
“B"

Treatmento 
“C"

Treatmento 
“D"

Personalização do tratamento em oncologia



Desafios diagnósticos

HE

IH

Técnicas 
moleculares

Cariótipo
FISH
RT-PCR
NGS

Idade

Apresentação

Localização

Curso clínico

Imagem

Modificado de: Schaefer IM et al. J Clin Oncol 2018. 



Desafios diagnósticos

Revisão do diagnóstico por um Centro de Referência

Discordâncias no 
diagnóstico

51%

37% - “major”

24% - “minor”

Rastoji S et al. J Clin Oncol 2017



Italiano A et al. Lancet Oncol 2016.
Gounder M et al. ASCO 2017 

Desafios diagnósticos – testes de alta complexidade

Mudança de 
diagnóstico 

(14%; 4-23%)

Mudança de 
diagnóstico 

(8%)

Foundation + 
MSKCC



Desafios de acesso a centros de referência



Desafios no diagnóstico – atraso vs apresentação inicial



Blay JY et al. ESMO 2016

Desafio terapêutico - Importância de centros especializados



Desafio – Desenvolvimento e qualidade das evidências



Cannistra SA. J Clin Oncol 2009 

60% dos regimes de tratamento com atividade promissora em 

estudos fase II não se mostram superiores em estudos fase III

Desafio – Qualidade das evidências e aprovações



Desafio – Modelo de acesso / aprovações

SUS

CONITEC



Critérios de aprovações e incorporações



Desafios – SUS vs Saúde suplementar

Sistema APAC

Código de 
caracterização da 

doença



Exemplos



Baylor TS et al. Nat Rev Cancer 2011. 

Vasculares

M. esquelética

Pericíticos

Fibroblásticos

Adipocíticos

M. lisa

Fibrohistiocíticos

Outros

Sarcomas – mas qual? 



Exemplos – GIST

Joensuu H et al. N Engl J Med 2001.



Exemplos – Desmatofibrossarcoma protuberans 

Johnson-Jahangir H et al. Dermatol Clin 2011

Imatinibe



Exemplos – Carcinoma de células de Merkel

Poliomavírus + Poliomavírus –
Fotoexposição +

Nghiem PT et al, N Engl J Med. 2016



Exemplos – Fusões NTRK

Drilon A et al. N Engl J Med 2018



Desafios - Custsos



Conclusão e objetivos dos dia

• Como transformar o problema de poucos em 
um desafio e motivação para muitos? 



Obrigado! 

rodrigo.rmunhoz@hsl.org.br
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