
 

Melanoma Metastático: como será o tratamento no SUS? 

A Consulta Pública Nº 85, de 31 de Dezembro de 2019, traz recomendação da 

CONITEC contrária à incorporação de todas as medicações modernas para o tratamento 

de melanoma metastático no SUS. Embora a avaliação das medicações constate o 

benefício extraordinário que elas proporcionam para os pacientes, como mostrado na 

tabela 5 do documento da consulta pública, onde se observa redução de 45% do risco 

de morte no caso do uso de terapia-alvo combinada, e redução de risco de morte de 54% 

para imunoterapia isolada e 67% para imunoterapia combinada, a recomendação final 

ainda assim foi contrária à incorporação. 

 

O que levou o Plenário da CONITEC a fazer esta recomendação? 

A razão para esta recomendação contrária se deve essencialmente ao custo das 

medicações, já que do ponto de vista da toxicidade, tanto terapias-alvo quanto 

imunoterapia têm um perfil bastante seguro. A tabela 10 mostra os custos mensais 

associados às diferentes modalidades de tratamento. 



 

 

 

 

A avaliação da CONITEC sugere que para que seja gasto entre meio e um PIB 

per cápita por QUALY, o que seria uma medida de custo-efetividade aceita 

internacionalmente, o custo mensal de Nivolumabe ou de Pembrolizumabe (opções de 

eficácia equivalentes, em se tratando de imunoterapia com uma medicação apenas) teria 

de ser algo em torno de R$ 2.900, extraordinariamente distante do que os fabricantes 

cobram hoje e mesmo do que o que foi proposto por um dos fabricantes em sua proposta.  

O impacto orçamentário apresentado pela CONITEC para as diferentes 

combinações ou imunoterápicos isolados é de fato inviável no contexto do orçamento da 

saúde na atualidade, como mostrado na tabela 13. 



 

 

 

Este impacto orçamentário é a razão pela qual a conclusão da consulta pública 

recomenda a não incorporação das medicações, como descrito no texto copiado da 

própria Consulta, abaixo: 



 

 

O Instituto Oncoguia e o Melanoma Brasil, como representantes dos pacientes 

com câncer, se dirigem através desta ao plenário da CONITEC, levantando algumas 

questões:  

1- Melanoma metastático é o tipo de câncer na qual a diferença em tratamento e, 

portanto, em prognóstico entre o SUS e a Saúde Suplementar é mais marcante. 

Já documentamos e publicamos que mais de 98% dos pacientes tratados para 

melanoma metastático no SUS recebem tratamento ineficaz, seja Dacarbazina ou 

combinação desta com outros quimioterápicos igualmente ineficazes (DOI: 

10.5935/1806-6054.20190020). 

2- Desde Agosto de 2019, imunoterapia para o tratamento de melanoma metastático 

é considerada medicação essencial na lista da própria OMS 

(https://www.uicc.org/news/12-new-cancer-medicines-added-who-essential-

medicines-list), que leva em conta países com grau de desenvolvimento 

econômico ainda menor que o do Brasil. 

3- A negativa da incorporação de novos tratamentos condena pacientes do SUS a 

continuar recebendo Dacarbazina, que não prolonga a vida destes pacientes, 

implica em toxicidades típicas das quimioterapias, e cujo uso passa a ser antiético 

no contexto da medicina moderna.  

4- A análise dos dados científicos da consulta pública não aborda a questão de que 

uma porcentagem significativa de pacientes com melanoma metastático seguidos 

a longo prazo (reportada como >20%) está sendo CURADA de melanoma 
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metastático com a imunoterapia. Membros da CONITEC podem não estar 

informados deste fato (já que este não era o objetivo dos estudos compilados na 

avaliação), mas imunoterapia tem sim o potencial de CURAR melanoma 

metastático. 

Com base nestas questões levantadas, apelamos à CONITEC para que a simples 

negativa de inclusão de novas medicações não seja considerada alternativa aceitável. É 

necessária uma negociação incansável até que seja viabilizada a disponibilização de 

imunoterapia no SUS. Para pacientes selecionados com base em alvos moleculares, 

devemos fazer o esforço para oferecer terapias-alvo. 

Da mesma maneira, apelamos às empresas fabricantes das medicações descritas 

na consulta pública (BMS, MSD, Novartis e Roche) para que viabilizem em nosso país 

tratamentos com tamanho impacto na vida de pacientes com câncer que anteriormente 

era universalmente fatal a curto prazo. Deter a patente de “medicação essencial pela 

OMS” traz a responsabilidade de viabilizar de fato este tratamento para todos. 

Ciente de sua representatividade e responsabilidade perante os pacientes e a 

sociedade como um todo, convidamos todas as entidades representativas, profissionais 

de saúde, imprensa e, principalmente, pacientes a subscreverem e divulgarem este 

manifesto. 
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