
16 de janeiro de 2020

Ao Instituto Melanoma Brasil e

Instituto Oncoguia

Assunto: Resposta ao oficio de n° 001/2020 encaminhado em conjunto pelo Instituto Melanoma

Brasil e Instituto Oncoguia - Pedido de redução do preço dos medicamentos vemurafenibe e

cobimetinibe, em debate na CP n° 85/19 da CONITEC, para viabilização de sua incorporação ao

SUS.

A PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A, com sede na Av.

Engenheiro Billings, nº 1729, Jaguaré, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05321-

900, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.009.945/0001-23 (“Roche”) vem pela presente, esclarecer o

quanto segue. Como empresa focada em inovação, a Roche tem o compromisso de buscar

alternativas para ampliar o acesso dos pacientes brasileiros, do setor público ou privado, aos

tratamentos de que mais necessitam - e que impactem no seu tempo e qualidade de vida. A

satisfação do nosso trabalho é garantir que o paciente tenha acesso à solução mais adequada para

sua condição clínica, ao mesmo tempo em que o médico tenha possibilidade de escolher o melhor

tratamento para seu paciente.

Com relação à CP n° 85/19 da CONITEC, a recomendação preliminar do órgão foi pela não-

incorporação destas terapias devido à elevada relação de custo-efetividade e impacto

orçamentário incrementais causados pelo alto custo dos medicamentos. Entretanto, as avaliações

econômicas apresentadas pela CONITEC consideraram a tabela de preços da Câmara de

Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), a qual reporta o preço máximo pelo qual um

medicamento pode ser comercializado no Brasil. Dessa forma, os resultados apresentados não

consideram uma possível negociação e consequente redução dos preços.

Acreditamos que trabalhar em parceria com o governo e demais agentes da sociedade brasileira

(como as sociedades médicas, órgãos regulatórios, representantes do governo, associações de

pacientes, entre outros) é fundamental para chegarmos a uma solução para ampliar o acesso aos

melhores medicamentos, que atenda o sistema público e, principalmente, os pacientes brasileiros.

Desta forma, a Roche já se colocou à disposição para negociação junto ao Ministério da Saúde,

como já feito em outras oportunidades e patologias, a fim de viabilizar a incorporação da terapia-

alvo para melanoma no SUS e sua disponibilização aos pacientes brasileiros de maneira

sustentável ao sistema.



Sem mais, e colocando-nos à inteira disposição de V.Sas. para prestar os esclarecimentos

adicionais julgados necessários, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Patrick Daniel Eckert Lenio Alvarenga MD, MSc, PhD

Presidente Diretor de Acesso e Medical

Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A.
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