
Câncer Raro

Tobias Engel Ayer Botrel 

Oncologista Clínico



Declaração de conflitos de interesse

• Consultor em avaliação de tecnologias em saúde na Evidências / Kantar 

Health

• Oncologista clínico no Departamento de Oncologia da UNIFENAS

• Oncologista clínico no CIOP – Centro integrado de oncologia e Pesquisa

• Responsável técnico do UNACON de Poços de Caldas-MG



Desafios do câncer raro 
para registro e incorporações: 

precisamos de critérios 
diferenciados?



Sobre o Brasil

• 200 milhões de habitantes

• 6ª maior economia do mundo

• PIB 5,9 trilhões de reais

Source: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010 IBGE 



• PIB nacional per capita (2015): R$ 28.876 (aprox. US$ 11.800)

• Em 2010: ~ US$ 13 000

Sobre o Brasil



• Grande variação no desenvolvimento e status socioeconômico

• Distrito Federal: US$ 34.500 em 2011 (+ França, de US$ 34.900)

Sobre o Brasil



• Grande variação no desenvolvimento e status socioeconômico

• O Piauí, com o PIB per capita mais baixo (US$ 4.300), comparável à República 
Popular do Congo (US$ 4.500).

Sobre o Brasil





Rota brasileira de acesso ao mercado de medicamentos

REGISTRO

PREÇO

INCORPORAÇÃO

ANVISA

CMED

CONITEC (público)
ANS (privado)



Características das doenças raras

• Baixa frequência na população;

• Origem predominantemente genética;

• Causam limitações físicas ou mentais graves;

• Metade dos casos tem início ao nascimento ou ainda na infância.



Especificações de doenças raras em todo o mundo

Países Prevalência em 100 mil Origem da Designação
Estados Unidos 66 Orphan Drug Act 1983
União Europeia 50 Regulation EC no 141/2000
Japão 40 Orphan Drug Act 1993
Austrália 11 Orphan Drug Program 1997
Suécia 10 Swedish National Board of 

Health and Welfare
França 50 Regulation EC no 141/2000
Holanda 50 Regulation EC no 141/2000
OMS 65 Organização Mundial da Saúde

OMS: Organização Mundial de Saúde 



• Doença que afete até 65/100.000

(1,3 pessoas para cada 2.000 indivíduos)



Quais critérios para incorporar os 
tratamentos para doenças raras? 



Menos de 12% das drogas candidatas que passam a Fase I são aprovadas pelo FDA

Adaptado de https://seekingalpha.com/article/3869106-phase-iii-drugs-teetering-success-failure 

Processo de pesquisa e desenvolvimento de novas drogas

10 anos 



Custo/médio $2.6 bilhões. 

Droga órfã - produto para o diagnóstico, prevenção ou tratamento de 
uma doença que não é economicamente viável em condições normais 
de mercado.



• Gravidade: é um medicamento destinado ao tratamento de uma doença crônica, que
representa uma ameaça de morte ao paciente e exige que o mesmo se mantenha em
tratamento por toda vida.

• Necessidade não atendida: NÃO existem outros métodos satisfatórios de
diagnósticos, prevenção ou tratamento.

• Prevalência: é um medicamento desenvolvido para o tratamento de doenças que
atingem < de 5 pessoas a cada 10.000 indivíduos.

• Retorno financeiro esperado: é um medicamento cujas vendas NÃO apresentam
expectativa de cobertura dos custos iniciais de pesquisa e desenvolvimento.

Drogas Órfãs (Critérios)



Onde tratar? 



 Medicamentos foram aprovados com base em estudos fase II e até mesmo em uma

série histórica de casos;

 Muitas das submissões ainda apresentam problemas que podem atrasar ou mesmo

impedir sua aprovação:

o falhas metodológicas no desenho dos estudos;

o falta de dados toxicológicos;

o caracterização inadequada da história natural da doença.

FDA tem se adaptado a estas particularidades nas
pesquisas de medicamentos para Doenças Raras



Lei de incentivo ao desenvolvimento de 
Drogas Órfãs

EUA (1983)
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Canadá (1996)
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Lei de incentivo ao desenvolvimento de 
Drogas Órfãs

EUA (1983)

Canadá (1996)

Austrália (1998)

China (1999)

Brasil 
• Iniciou em 2000
• 2009 Politica Nacional de Atenção à Genética 

Clínica no SUS (não levou em conta a diversidade e 
as especificidades das doenças raras 



Alguns medicamentos que foram aprovados para uso
baseados em pequenos estudos



Drogas Órfãs (primeiros passos)



• Anuência de ensaios clínicos;

• Certificação de boas práticas de fabricação e registro de novos medicamentos para 
tratamento, diagnóstico ou prevenção de doenças raras. 

• Os medicamentos registrados por meio de tais critérios serão priorizados, tendo prazo 
de até 365 dias para serem comercializados. 

Drogas Órfãs (Critérios)



Quais tumores são raros ?

• incidências < 2 / 100.000 habitantes por ano

• incidências < 6 / 100.000 habitantes por ano

(Rare Cancers Europe)

22% dos casos de câncer

• Não existem dados no Brasil sobre câncer raro 



Incidência e mortalidade
Cânceres na América Latina e no Caribe 

Orphan Drug Act define doença rara < 200.000 
pessoas no pais por ano



CONITEC - processo de avaliação de tecnologias

• Processo claro de submissão

• Requisitos:
• Estudos clínicos, ou anuência de estudos,..

• Análise econômica
• A tecnologia “VALE” o preço?

• Qual o impacto nas contas públicas ?

Fonte: Adaptado de conitec.gov.br

• Critério de análise ?







Tumores raros NÃO podem receber o mesmo “tratamento” 
de tumores comuns 



Obrigado!


