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Assunto: Pedido de redução do preço dos medicamentos dabrafenibe e trametinibe,  em debate na CP n° 

85/19 da Conitec, para viabilização de sua incorporação ao SUS. 

 

Prezado Senhor, 
  

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 01424-001, São 
Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.417.283/0001-98 e o Instituto Melanoma Brasil, associação sem fins 
lucrativos, fundado em 2014 com a missão de atuar na conscientização, educação e prevenção ao melanoma 
no Brasil e apoiar pacientes e familiares na jornada contra a doença, com sede na Rua Leodato Fernandes, 121, 
casa 26, Alto São Francisco, CEP 85863-768, Foz do Iguaçu/PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº26.537.759/0001-
00, vêm,  respeitosamente, apresentar pontos importantes sobre a Consulta Pública n° 85/19, da Conitec e 
requerer a redução do preço dos medicamentos dabrafenibe e trametinibe. 

 

2  A referida consulta versa sobre a proposta de incorporação da terapia-alvo (vemurafenibe, 

dabrafenibe, cobimetinibe, trametinibe) e da imunoterapia (ipilimumabe, nivolumabe, pembrolizumabe) para 
o tratamento de primeira linha do melanoma avançado não-cirúrgico e metastático no Sistema Único de 
Saúde. 
  
3                   Apesar da constatação do extraordinário benefício que estas terapias proporcionam para os 
pacientes com melanoma avançado, o relatório da consulta pública supracitada traz a recomendação de não 
incorporação dos tratamentos ao SUS. 
  
4                   A razão para tal recomendação deve-se, essencialmente, ao custo das medicações e ao 
impacto orçamentário que estas incorporações representam ao Sistema, já que do ponto de vista da 
toxicidade, tanto terapias-alvo quanto imunoterapia têm um perfil bastante seguro. O impacto orçamentário 
apresentado pela Conitec para as diferentes combinações ou imunoterápicos isolados é de fato inviável 
analisando-se o contexto do orçamento da saúde na atualidade. 



 

  
5                   Não existem dúvidas quanto aos benefícios do uso das terapias em avaliação para o paciente 
com melanoma avançado. Por tal razão,
os envolvidos até que seja viabilizada sua disponibilização no SUS

  
6                   Sendo assim, o Instituto Oncoguia e o Instituto Melanoma Brasil apelam à V. Sa., presidente da 
empresa Novartis Brasil, fabricante das medicações
redução do preço destes medicamentos em nosso país, abrindo
negociação e viabilização deste tratamento no nosso Si
  
7                   Pedimos a gentileza que confira, igualmente
científica do Instituto Oncoguia e do Melanoma Brasil co
esta Consulta Pública. 
  
8                   Este tratamento têm o potencial de impactar e beneficiar milhares de vidas. Esta luta é de 
todos nós. Representamos pessoas que sofrem e que têm, nessas drogas, s
dignidade de um tratamento de fato efetivo para este público é responsabilidade social, dever enquanto 
cidadãos. 
  
9                   Por esta razão, estamos certos de que, somando esforços, conseguiremos um Brasil livre 
mortes e do sofrimento causados pelo câncer. Contamos, para tanto, com o apoio de V. Sa. para que os 
avanços e as inovações no tratamento oncológico em nosso país sejam uma realidade palpável

 
Atenciosamente, 
 
 

                                                          
1
 http://bit.ly/cartamelanoma 

Não existem dúvidas quanto aos benefícios do uso das terapias em avaliação para o paciente 
com melanoma avançado. Por tal razão, entendemos que é necessária uma incansável negociação entre todos 
os envolvidos até que seja viabilizada sua disponibilização no SUS. 

Sendo assim, o Instituto Oncoguia e o Instituto Melanoma Brasil apelam à V. Sa., presidente da 
, fabricante das medicações dabrafenibe e trametinib

redução do preço destes medicamentos em nosso país, abrindo-se, assim, a oportunidade da discussão, 
negociação e viabilização deste tratamento no nosso Sistema Público de Saúde. 

Pedimos a gentileza que confira, igualmente, Carta Aberta 1 elaborada pela equipe técnica e 
científica do Instituto Oncoguia e do Melanoma Brasil com considerações e pedidos a todos envolvidos com 

Este tratamento têm o potencial de impactar e beneficiar milhares de vidas. Esta luta é de 
todos nós. Representamos pessoas que sofrem e que têm, nessas drogas, sua esperança de VIDA. Primar pela 
dignidade de um tratamento de fato efetivo para este público é responsabilidade social, dever enquanto 

Por esta razão, estamos certos de que, somando esforços, conseguiremos um Brasil livre 
mortes e do sofrimento causados pelo câncer. Contamos, para tanto, com o apoio de V. Sa. para que os 
avanços e as inovações no tratamento oncológico em nosso país sejam uma realidade palpável

Atenciosamente,  

 

REBECCA MONTANHEIRO 

Presidente do Instituto Melanoma Brasil 

 

 

 
LUCIANA HOLTZ DE CAMARGO BARROS 

Presidente do Instituto Oncoguia 
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Por esta razão, estamos certos de que, somando esforços, conseguiremos um Brasil livre das 
mortes e do sofrimento causados pelo câncer. Contamos, para tanto, com o apoio de V. Sa. para que os 
avanços e as inovações no tratamento oncológico em nosso país sejam uma realidade palpável.  

 

 


