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RESUMO 

 

 

Este estudo analisa a questão da viabilidade socioeconômica do tratamento de câncer 

de pulmão, umas das neoplasias com maior incidência e mais alta taxa de mortalidade, através 

de imunoterapia. Este tipo de tratamento, a maior inovação no combate ao câncer nas última 

décadas, traz importantes desafios de acesso em função do alto custo de tratamento. 

Alternativas que possam eventualmente garantir o acesso à essas terapias foram aprofundadas 

através da análise sobre estudos já realizados sobre o tema e também através de pesquisas em 

profundidade com profissionais que atuam na área, sejam eles da assistência ou da gestão. O 

estudo se baseou em três hipóteses, que foram aprofundadas e ampliadas após a etapa de 

pesquisas, trazendo nossos fatores ao tema discutido. A primeira hipótese debateu sobre a 

garantia constitucional brasileira de acesso universal e integral da saúde pela população e o 

papel do Estado na promoção de saúde. A segunda discutiu critérios socioeconômicos para 

decisão de protocolos de tratamento. A terceira discorreu sobre metodologias de maior precisão 

diagnóstica, garantindo a utilização de medicamentos de alto custo somente em situações de 

comprovado ganho terapêutico. Ao fim, o estudo procura apontar alternativas que possam 

garantir o acesso populacional à tratamentos inovadores dentro da realidade socioeconômica 

brasileira.         

 

Palavras-Chave: Acesso ao Tratamento; Viabilidade Socioeconômica; Tratamento do Câncer; 

Imunoterapia  
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ABSTRACT 

 

 

This study analyzes the question of the socioeconomic viability of the treatment of 

lung cancer, one of the neoplasias with higher incidence and higher mortality rate, through 

immunotherapy. This type of treatment, the greatest innovation in the fight against cancer in 

the last decades, brings important challenges of access due to the high cost of treatment. 

Alternatives that could possibly guarantee access to these therapies were deepened through the 

analysis of studies already done about this subject and also through in-depth research with 

professionals working in the area, whether in the cancer care or management. The study was 

based on three hypotheses, which were deepened and expanded after the research stage, 

bringing new factors to the topic discussed. The first hypothesis discussed the Brazilian 

Constitution, that guarantee the universal and comprehensive access to health by the Brazilian 

population and the role of the State in health promotion. The second discussed socioeconomic 

criteria for definition of  treatment guidelines. The third one debates about methodologies with 

greater diagnostic precision, guaranteeing the use of high cost drugs only in situations of proven 

therapeutic gain. Finally, the study seeks to identify alternatives that can guarantee the 

population access to innovative treatments within the Brazilian socioeconomic reality. 

 

Keywords: Access to Treatment; Socioeconomic Feasibility; Treatment of Cancer; 

Immunotherapy 
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1. Introdução  

 

 

Este trabalho tem como objetivo discutir uma importante questão que tem permeado 

de forma constante o ambiente da gestão em saúde no Brasil: qual a viabilidade socioeconômica 

de se tratar o câncer de pulmão, o mais comum de todos os tumores malignos (INCA, 2012), 

através de imunoterapia? Tal questão tem sido debatida de forma constante nos ambientes 

clínicos, acadêmicos e mercadológicos, onde os principais pontos de análise dizem respeito a 

discussão sobre o direito constitucional da população ao acesso a medicamentos que possam 

prolongar sua vida frente aos desafios orçamentários e de competividade que os atores 

responsáveis por tal financiamento devem enfrentar no dia a dia.  

O câncer ainda é uma das doenças que mais mata no Brasil e no mundo e a cada ano 

esse número cresce, impulsionado principalmente pelo envelhecimento da população. Segundo 

o estudo GLOBAL BURDEN OF DISEASE de 2015, o câncer de pulmão é a doença maligna 

mais comum em todo o mundo. É também, segundo a mesma publicação, a principal causa de 

morte por câncer no mundo, com 1,8 milhões de óbitos por ano. Os dados brasileiros são 

semelhantes. Segundo o estudo ESTIMATIVA 2016-INCIDÊNCIA DE CÂNCER NO 

BRASIL, publicado pelo INCA (Instituto Nacional do Câncer), estima-se a descoberta de 586 

mil novos casos de câncer no Brasil em 2016, sendo que aproximadamente 28 mil foram casos 

de neoplasia maligna primária de pulmão, o segundo mais comum entre os homens e o quarto 

entre as mulheres. Para 2018, o número estimado é de 31.270 casos entre homens e mulheres.  

Apesar do número crescente de mortes em função da doença, cada ano também cresce 

o número de pessoas que sobrevivem a ela (MORA; PAULO, 2004), sendo que nos últimos 40 

anos a taxa de sobrevida aumentou em 8% globalmente. Essa aparente contradição é explicada 

pelo fato do número total de diagnósticos ter aumentado consideravelmente ao longo dos anos, 

fruto de metodologias mais precisas de detecção da doença e pelo já citado envelhecimento  

populacional, aumentado a quantidade absoluta de pacientes com a doença, ainda que 

proporcionalmente a relação diagnóstico/mortalidade esteja diminuindo 

(OLIVEIRA;HARLEY, 2016). Um dos fatores que mais tem contribuído para a diminuição da 

mortalidade é o avanço no tratamento através de drogas mais eficazes e com menos efeitos 

adversos, a chamada imunoterapia (SHARMA;PADMANEE, 2015).   

Até meados da década de 2000 o tratamento padrão para a maior parte dos cânceres 

era a quimioterapia, uma terapia consagrada no mundo todo porém com efeitos adversos 

importantes. Em 2011 é aprovado nos EUA o primeiro imunoterápico moderno, o ipilimumabe, 

com indicação para melanoma (FDA), abrindo a era de uma nova geração de medicamentos 
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com índices de eficácia superiores e efeitos adversos muito mais toleráveis. O primeiro 

imunoterápico para câncer de pulmão foi o nivolumabe, aprovado em 2016 (FDA).  

Acompanhando a evolução dos benefícios clínicos houve também uma importante 

escalada nos custos de tratamento do câncer, reflexo mercadológico de tal inovação 

(CHALKIDOU;KALIPSO, 2014). Com a nova geração de imunoterápicos chegando ao 

mercado, essa proporção eficácia/preço se acentuou ainda mais, gerando importantes 

discussões no ambiente da saúde sobre a viabilidade econômico-financeira de se disponibilizar 

tais terapias inovadores para a população em larga escala, tanto no ambiente público quanto 

privado (KANTARJIAN;HAGOP, 2013).  

O surgimento dessa nova classe de medicamentos tem provocado mudanças 

importantes no ambiente do tratamento oncológico como um todo e um dos mais importantes 

deles foi o advento da chamada judicilização, processo em que pacientes buscam através de 

ações judiciais o acesso à tratamentos de alto custo, ainda que os mesmos não estejam nas listas 

oficiais de medicamentos do SUS (Sistema Único de Saúde), nas listas de medicamentos 

obrigatórios da saúde suplementar (Rol de Medicamentos da ANS) ou até mesmo aprovados e 

registrados no Brasil pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A busca 

crescente por essa via alternativa de acesso mostra que a questão ainda não foi incorporada pelo 

ambiente regulatório brasileiro (VIEIRA; FABÍOLA, 2007).  

Os imunoterápicos foram considerados pela ASCO (American Society of Clinical 

Oncology) a mais importantes inovação no tratamento do câncer nas últimas décadas e isso se 

deve principalmente aos importantes resultados clínicos obtidos com esses medicamentos 

quando comparados com o tratamento padrão até então, a quimioterapia. Os principais 

benefícios clínicos se devem não somente pela ausência dos efeitos adversos típicos da 

quimioterapia, com ao queda de cabelos e as náuseas e vômitos, mas principalmente pelo 

aumento da chamada sobrevida global, ou seja, o tempo adicional de vida que o paciente com 

câncer poderia obter ao se tratar com tais medicamentos. Os índices de sobrevida dos 

tratamentos imunoterápicos são consideravelmente superiores aos da terapia tradicional, o que 

representa um grande avanço clínico (RECK;MARTIN, 2016). Isso se torna ainda mais 

relevante ao levar em consideração que em alguns casos de câncer, como o de pulmão por 

exemplo, o prognóstico após detecção da doença era de óbito em poucos meses e após a terapia 

imunológica esse tempo poderia se transformar em anos de sobrevida.  

O surgimento dessa nova classe inovadora de medicamentos resultou em preços altos 

ao mercado. O preço elevado do novo tratamento se deve principalmente a lógica 

mercadológica da indústria farmacêutica que considera que um medicamente bem sucedido (do 
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ponto de vista de desenvolvimento) deve compensar o custo alocado em diversos processos de 

pesquisa e desenvolvimento que não progrediram nas inúmeras fases clínicas necessárias para 

o registro de um novo medicamente e que portanto não chegaram aos consumidores. Esse alto 

custo de desenvolvimento, na ordem de U$ 2,558 bilhão (DIMASI;JOSEPH, 2016), deve 

retornar à empresa desenvolvedora no tempo vigente de patente, em média 10 anos, o que 

explicaria os altos preços praticados. A impossibilidade de praticar preços que compensem o 

alto investimento de desenvolvimento desestimularia as empresas farmacêuticas a continuarem 

investindo em tratamentos inovadores, o que praticamente eliminaria o surgimento de novas 

drogas. 

O desenvolvimento do estudo foi realizado levando em consideração três hipóteses 

previamente identificadas e que refletem os caminhos mais comumente abordados nos meios 

clínicos e acadêmicos sobre a questão levantada, que são: Acesso universal e integral dos 

tratamentos pela população brasileira. Baseia-se na premissa que todo cidadão brasileiro tem 

direito constitucional de receber o melhor tratamento médico de forma irrestrita, sendo este um 

dever do Estado. A segunda hipótese considera fatores clínicos e econômico de elegibilidade, 

ou seja, os recursos públicos são limitados e portanto o Estado necessita criar padrões de escolha 

que considerem não o melhor tratamento individual mas o melhor tratamento possível para a 

maior quantidade de pessoas com os recursos disponíveis. Por último, a hipótese de 

elegibilidade baseada em evidência. Está embasada na premissa que todo cidadão tem direito 

do tratamento mais avançado desde que os benefícios clínicos de tal tratamento sejam 

comprovados por técnicas diagnósticas mais precisas. Tais hipóteses foram levantas e 

confirmadas pelo estudo realizado, tendo como metodologia de análise o método Delphi, 

realizado em profissionais de reconhecida relevância no meio clínico brasileiro e pertencentes 

a instituições de referência, públicas e privadas.   
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2. Referencial Teórico  

 

 

Considerando as enormes restrições orçamentárias que tanto instituições privadas 

quanto públicas enfrentam para equalizar os crescentes gastos com a saúde, a simples análise 

de eficácia e segurança há muito não é mais suficiente para decisões de incorporações de novos 

tratamentos (BROWN, 2008). Tal decisão demanda portanto uma entendimento prévio sobre 

os conceitos já amplamente estudados sobre a economia da saúde.  

Segundo o Glossário Temático em Economia da Saúde (Ministério da Saúde, 2009), 

Economia da Saúde é a “disciplina que integra as teorias econômicas, sociais, clínicas e 

epidemiológicas a fim de estudar os mecanismos e os fatores que determinam e condicionam a 

produção, a distribuição, o consumo e o financiamento dos bens e dos serviços de saúde”. Por 

“determinar” e “condicionar” podemos considerar como função mais objetiva de tal disciplina 

o auxílio aos gestores em saúde na tomada de decisão (MORAIS, 2006) sobre incorporação de 

novas tecnologias frente aos impactos orçamentários e clínicos de tais decisões. 

Existem diversas modalidades de impacto econômico em saúde, mas as quatro mais 

comumente utilizadas (BRENTANI, 2009) são custo-minimização, custo-benefício, custo-

efetividade e custo-utilidade, descritas abaixo:  

 

 Custo-Minimização 

 

É a forma mais simples de implementar do ponto de vista do conceito, porém sua 

aplicação prática não é tão comum. Isso se deve ao fato de tal metodologia comparar dois 

tratamentos que deveriam, em tese, apresentar o mesmo benefício clínico e o diferenciação se 

daria por aquele com menor custo. A dificuldade se dá justamente na necessidade de resultados 

clínicos idênticos, obtidos através de um consenso sobre uma base de evidências científicas 

(Ministério da Saúde, 2009).  Estudos de custo-minimização podem ser compreendidos como 

um subtipo de análise de custo-efetividade quando as consequências são equivalentes e somente 

os custos seriam comparados.  
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 Custo-Benefício 

 

São análises em que diversas estratégias de tratamento são convertidas em uma mesma 

unidade comum (normalmente monetária), permitindo uma análise comparativa entre 

programas e intervenções absolutamente distintas entre si, apesar da dificuldade de comparação 

que tal diferenciação impõe (DRUMOND, 1995). Por tal dificuldade comparadora, dificilmente 

tão modalidade é utilizada na prática (EARLE, 1998).   

 

 Custo-Efetividade 

 

A análise de custo-efetividade se refere à relação mais efetiva entre custo e resultado, 

ou seja, se analisa o quanto determinada estratégia produz resultados frente ao custo que ele 

proporciona, procurando desta forma encontrar alternativas que melhor equalizem tal 

proporção. Tal metodologia busca idealmente uma relação que associe custo mais baixo com 

efetividade mais alta, porém tal relação dificilmente é encontrada. Estados realizados segundo 

esta metodologia normalmente contatam que tratamentos mais caros produzem resultados 

melhores e estratégias de custo mais baixo, resultados clínicos piores (BRENTANI, 2009). 

Apesar disso, é uma metodologia bastante utilizada por trazer um bom entendimento sobre as 

realidades analisadas, ainda que sob bases de comparação não lineares.   

 

 Custo-Utilidade 

 

A metodologia de custo-utilidade também busca uniformizar parâmetros de 

comparação entre diversas estratégias de tratamento porém utiliza como medida ganhos em 

qualidade de vida dos pacientes, chamada QALY (Quality ajusted life years) utilizando para 

isso questionários e escalas específicos para tal mensuração. Por utilizar como medida ganho 

de sobrevida, é considerado um medida ideal para avaliações de tratamentos oncológicos 

(NEYMARK, 1999), ainda que a metodologia de captação de dados seja uma barreira 

operacional importante.  
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3. Acesso ao tratamento do câncer  

 

Buscando um claro entendimento do ambiente competitivo que os gestores em saúde 

se deparam para a solução do problema de pesquisa colocado se faz necessário um 

entendimento das diferentes visões dos caminhos clínicos, financeiros e processuais para se 

endereçar o tema. Estudos realizados ao longo dos anos no Brasil e em outros países buscam 

alternativas e soluções para endereçar o tema, analisando a questão do alto custo do tratamento 

do câncer sob diversas perspectivas e modelos de análises.  

Em artigo publicado no The Lancet, Chalkidou (2014) faz uma análise sobre o 

tratamento de câncer sob a perceptiva de diversos países, com especial destaque ao Brasil. No 

texto, o autor cita que o Brasil é o único país com mais 100 milhões de habitantes no mundo 

que garante constitucionalmente o acesso universal, integral e equitativo do cuidado em saúde. 

O autor ainda cita que o tratamento do câncer realizado no Brasil “reflete uma grande 

transformação de uma economia emergente comprometida com a construção de um estado de 

bem-estar social, enquanto se aproxima economicamente e tecnologicamente com as economias 

desenvolvidas”. Tal opinião demonstra uma clara inclinação em exaltar o fato do Brasil, um 

país ainda subdesenvolvido, possuir um sistema de saúde tão amplo que garantiria em tese um 

eficiente sistema de tratamento do câncer para sua população. Na visão deste autor, cuidados 

integrais, ainda que caros, seriam possíveis desde que acompanhados de um sistema de 

identificação de evidência que garanta o acesso universal ao cuidado, o que ocorreria no Brasil.  

Vivenciando localmente a questão do tratamento oncológico brasileiro percebemos 

que tal visão se mostra limitada, uma vez que não reflete a totalidade do sistema de saúde 

brasileiro, mas somente alguns centros de excelência que, apesar de atender grande volume de 

pessoas, não atende sua totalidade populacional.  O texto cita algumas políticas públicas que 

permitiram tal evolução, entre elas a implementação da CONITEC, Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Tal sistema é citado como órgão 

governamental que opera com critérios padronizados, cronogramas legais e uma rede 

institucional de 44 universidades e hospitais para a realização de avaliações de tecnologias em 

saúde e que tal sistema estaria sustentado em alguns pilares básicos, que seriam o 

desenvolvimento de uma base industrial que permitia o desenvolvimento (e transferência de 

tecnologia) de novas drogas para o tratamento do câncer e a aceleração da incorporação de 

novas drogas no SUS.  
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A discussão descrita no texto não destaca os critérios de elegibilidade populacional 

para o uso de tais tecnologias e não aborda de forma clara o dilema ético social sobre o real 

valor em se incorporar novas – e caras – tecnologias sob o prisma dos recursos em saúde serem 

limitados, tanto no mercado público quanto privado. Alguns autores no entanto abordam essa 

questão, principalmente sob a ótica do mais caro sistema de saúde do mundo, o sistema 

americano.  

Em estudo publicado no Jornal of Clinical Oncology, Kantarjian (2013) aborda já no 

título do artigo uma visão distinta e mais aprofundada sobre a pergunta colocada: 

Medicamentos para o câncer: o preço justo. Tal visão está baseada em uma percepção bastante 

atual sobre o real valor de se prolongar a vida dos pacientes oncológicos através de tratamentos 

que custariam milhares de dólares. O autor atesta que em apenas uma década o preço dos novos 

agentes anticâncer mais que dobrou e que, de 12 novas drogas para o tratamento oncológico 

aprovados pelos FDA (agência sanitária americano para drogas e alimentos), somente três 

demostravam ganhos em sobrevida e em 2 deles, menos de 2 meses. O autor cita o que alguns 

artigos e discussões no meio clínico chamam de “ganhos marginais”, e que tem havido pouca 

avaliação do custo desses ganhos, com abordagens muitas vezes erroneamente confundidas 

com os chamados painéis da morte e racionamento da assistência em saúde.  

Estabelecer critérios que limitem e racionalizem o uso de medicamentos de alto custo 

para o tratamento do câncer envolve a discussões éticas, econômicos e sociais, muitas vezes 

complexos e pouco objetivos.  Sendo assim, o chamado “preço justo” de algum medicamente 

deve levar em consideração as realidades locais e o impacto que tal custo terá na sociedade. 

Hoje já é uma realidade a determinação de critérios numéricos para estabelecimento desse 

preço, como em alguns países desenvolvidos que fixaram o valor de $ 130.000 por ano adicional 

de vida como montante suficiente para oferecer uma excelente qualidade de assistência 

(KANTARJIAN, 2013).    

 

3.1 Custo-efetividade da imunoterapia em câncer de pulmão  

 

Os altos custos relacionados ao tratamento do câncer de pulmão impulsionaram o 

surgimento de estudos clínicos e de custo-efetividade que comparam a utilização de estratégias 

de tratamento com e sem imunobiológicos, buscando um entendimento sobre a relação entre 

benefício clínico e os custos envolvidos em cada protocolo. Um estudo publicado em 2017 

(SANTONI, 2017) comparou o custo-efetividade de um medicamento da nova geração 

(afatinibe) com uma  associação consagrada de quimioterapia (pemetrexede + cisplatina) no 
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tratamento de câncer de pulmão não pequenas células localmente avançado ou metastático, com 

mutação do receptor do fator do crescimento epidermóide (EGFR+). A conclusão foi que o 

produto é custo-efetivo em relação à associação no que refere à anos de vida livres de 

progressão (PFLY) em 49,0%, anos de vida (LY) em 6,1% e anos de vida ajustados pela 

qualidade (QALY) em 14,5%. Tal benefício, no entanto, resultou em custos adicionais de R$ 

8.549,39, um valor 8% acima ao regime estabelecido como comparador.   

Um diferente estudo (SOUZA, 2012) utilizando o mesmo regime consagrado de 

quimioterapia (pemetrexede + cisplatina) versus quimioterápicos associados à imunoterapia 

(paclitaxel + carboplatina + bevacizumabe) em câncer de pulmão células não pequenas 

avançado e sem tratamento prévio concluiu que a associação de pemetrexede e cisplatina é mais 

custo-efetivo que o regime envolvendo o bevacizumabe, e que, do ponto de vista da saúde 

suplementar, trata-se de um “tratamento dominante em termos de anos de vida salvos” e a mais 

eficaz “dentre as terapias disponíveis para o tratamento de primeira linha” dos pacientes.  

No artigo New Immunotherapy and Lung Cancer, publicado em abril de 2017 na 

revista da Sociedade Espanhola de Neumologia e Cirurgia Torácica, Escuín realizou uma 

revisão sistemática dos resultados dos estudos mais recentes sobre o tema, a possibilidade de 

incorporação de tais terapias como primeira linha de tratamento, critérios para inclusão de 

pacientes, entre outros pontos de comparação.  Em todos os estudos analisados demonstrou-se 

ganho real de meses de sobrevida (meses de sobrevida livres de progressão da doença e 

sobrevida geral) nas comparações entre diversas imunoterapias e docetaxel, escolhido como 

terapia padrão (Tabela 1). 
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Tabela 1 

Immune Checkpoint Inhibitors (ICI) in Advanced NSCLC Randomized Trials After Relapse 

 

    

 

 

 

Os ganhos de sobrevida livres de progressão da doença em meses foram superiores em 

todos os cenários com imunoterapia quando comparados com a terapia padrão, docetaxel.  No 

entanto, analisando os resultados objetivamente, percebemos que foram ganhos pequenos em 

meses, sendo 0,7 meses na comparação de nivolumabe, 1,9 adicionais com nivolumabe (não-

escamoso) e 1,2 versus atezolizumabe. Em relação aos ganhos de sobrevida global, os números 

foram melhores, com índices superiores de 3,2 meses no cenário 1 de nivo, 2,8 no cenário 2 de 

nivo, 2,3 em comparação com pembro e 4,2 versus atezo. Mesmo com índices mais robustos 

na comparação da sobrevida global, os ganhos não passam de alguns meses. O estudo também 

avaliou o custo-efetividade dos esquemas terapêuticos baseados em imunoterapia e, mesmo 

ponderando que os valores podem variar de país para país, ressalta que os valores médio para 

cada ano adicional de vida são de $ 150.000 a $180.000.   

Alhammad (2016) também avaliou o custo-efetividade considerando padrões 

analíticos muito parecidos, e também atestou ganhos numéricos de sobrevida no grupo tratados 

com esquemas terapêuticos baseados em imunoterapia versus docetaxel (Tabela 2). Da mesma 

forma, determinou valores que seriam considerados aceitáveis do ponto vista de custo-

efetividade, cruzando a probabilidade de uma intervenção ser custo-efetiva com o custo 

adicional por ano adicional de sobrevida (QALY) (Gráfico 1). 

 

 

  

No. ICI vs. CT Strain Response Rate (%)
Progression-Free 

Survival (Months)

Overall Survival 

(Months)

Several Adverse 

Events (%)

CheckMate 017 Nivolumab vs Squamous 20% nivol. vs 3.5 nivol. vs 2.8 9.2 nivol. vs 6.0 7% nivol. vs

docetaxel 9% docet. docet. docet. 55% docet.

CheckMate 057 Nivolumab vs Non-squamous 19% nivol. vs 2.3 nivol. vs 4.2 12.2 nivol. vs 10% nivol. vs

docetaxel 12% docet. docet. 9.4 docet. 54% docet.

Keynote-010 Pembrolizumabb Squamous and 3.9 & 4.0 nivol. 10.4 & 12.7 vs 13% & 16% vs

vs docetaxel non-squamous vs 4.0 docet. 8.5 35%

OAK Atezolizumab Squamous and 18% atezo. vs 2.8 atezo. vs 4.0 13.8 atezo. vs 15% atezo. vs

vs docetaxel non-squamous 16% docet. docet. 9.6 docet. 43% docet.
1034

850

582

272
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Tabela 2 

Incremental analysis of nivolumab against selected comparators  

 

 

 

 

Gráfico 1 

Cost-effectiveness acceptability curve 

 

 

 

 

O estudo conclui que, para a droga nivolumabe, um dos mais consagrados e estudados 

imunoterápicos para tratamento de câncer de pulmão, um custo incremental de $ 400.000 por 

cada ano adicional de sobrevida seria considerado custo-efetivo, e que do ponto de vista da 

viabilidade econômica e social, os pagadores deveriam melhor alocar seus recursos nesse tipo 

de patologia.  
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Analisando os estudos citados e seus mais variados resultados podemos concluir que 

análises de economia da saúde em modalidades consagradas de avaliação (como custo-

efetividade) não são suficientes para endereçar de forma conclusiva a pergunta principal deste 

estudo, sobre a viabilidade socioeconômica de se utilizar imunoterapia em larga escala para o 

tratamento de câncer de pulmão.  Isso se deve pela grande variedade de questões que se colocam 

na pergunta propriamente dita. Podemos aprofundar a análise da viabilidade socioeconômica 

sobre a perceptiva do serviço público, privado ou misto. Também é possível avaliarmos os 

resultados do ponto de vista da melhor resposta clínica ou apenas do menor custo.  

Além das diferentes perspectivas colocadas, podemos considerar como fatores de 

diferenciação para efeito de comparação as variáveis possíveis no desenho de tais estudos, como 

por exemplo a especificação da doença, os medicamentos a serem avaliados (em associação ou 

isolados) o tempo de avaliação, a metodologia utilizada e inúmeros outros pontos que 

permitiriam as mais contraditórias conclusões. Dessa forma, a análise de estudos de economia 

da saúde previamente realizados sobre o tema são úteis para avaliações específicas porém 

carecem de informações adicionais para permitam um entendimento mais objetivo da questão 

proposta.  

 

4. Pesquisa   

 

4.1 Metodologia 

 

O trabalho se desenvolveu por meio da aplicação de uma pesquisa em profundidade 

com um grupo de profissionais de saúde e gestores de instituições de referência no tratamento 

do câncer no Brasil, porém de perfis diferentes entre si, seja na função, seja no perfil da 

instituição. Tal diferenciação visa ampliar o escopo de entendimento sobre as diferentes 

realidades e pontos de vista, enriquecendo a análise proposta. Considerando a diversidade de 

perfis entre os entrevistados e visando eliminar o risco de enviesamento de repostas por 

influência de líderes de opinião (WISSEMA, 1982), foi utilizado como base o método Delphi, 

visando a  facilitação da formação da opinião do grupo determinado (HELMER, 1977).  A 

metodologia escolhida foi a que mais se aproximou do objetivo proposto pelo trabalho, que 

buscava o entendimento de determinada situação sob diferentes pontos de vista, identificando 

prioridades e soluções diversas para o mesmo problema.  

Foram entrevistados 8 pessoas no total, sendo 4 médicos oncologistas, 2 farmacêuticos 

e 2 administradores hospitalares. As instituições de atuação desse profissionais foram o INCA 
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– Instituto Nacional do Câncer (Rio de Janeiro), o ICESP – Instituto do Câncer do Estado de 

São Paulo (São Paulo), o AC Camargo Cancer Center (São Paulo), o Hospital Israelita Albert 

Einstein (São Paulo), o hospital BP Mirante, antigo Hospital São José da Beneficência 

Portuguesa (São Paulo), o CEPON – Centro de Pesquisas Oncológicas (Florianópolis), o ICC - 

Instituto do Câncer do Ceará (Fortaleza) e o Hospital do Câncer de Barretos.  

As pesquisas em profundidade foram realizadas buscando um entendimento sobre as 

premissas previamente levantadas, buscando uma confirmação das teorias mais frequentemente 

encontradas e também um aprofundamento de tais conclusões, buscando uma linha opinativa 

variada (em função da diversidade de perfis entrevistados) e eventualmente novas linhas de 

pensamento, impulsionadas por novas pesquisas realizadas sobre o tema. Por esse motivo, 

forma escolhidos profissionais que tivessem não apenas atuação clínica, mas proximidade com 

o meio acadêmico, enriquecendo a análise proposta. 

 

4.2 Hipóteses  

 

Analisando os estudos já realizados as respostas dos profissionais entrevistados 

separamos as diversas opiniões em três grandes hipóteses, cujas opiniões se assemelham de 

alguma forma. É importante mencionar que tal agrupamento não representa que as opiniões 

individuais de cada entrevistado sejam totalmente convergentes, porém entendem a raiz do 

problema e suas respectivas soluções sobre uma ótica aproximada.  

 

Hipótese 1: Acesso Universal e Integral 

 

A primeira hipótese levantada considera que o Estado brasileiro tem obrigação 

constitucional de financiar o melhor tratamento médico para a população, e que portanto deveria 

encontrar caminhos que permitissem a utilização deste tipo de terapia em larga escala para toda 

a população. Considerando a questão já debatida do alto custo para o tratamento do câncer de 

pulmão (e outros tipos de câncer) através de imunoterapia, foi identificado um grupo de pessoas 

que compartilha desta hipótese. Essa visão, baseada no modelo idealizado pelo SUS (Sistema 

Único de Saúde) estaria garantida na constituição federal que determina que “a saúde é direito 

de todos e dever do Estado”, e que as políticas sociais e econômicas devem visar “à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação” (ARTIGO 196 A 200 – CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

Segundo uma das profissionais entrevistadas, médica oncologista do ICESP (Instituto do 



24 
 

Câncer do Estado de São Paulo), o acesso integral a saúde é “obrigação constitucional do Estado 

e portanto o tratamento com imunoterapia deveria ser incorporado em todos protocolos federais 

de tratamento”. Segundo a mesma, a imunoterapia apresenta real diferenciação perante os 

tratamentos anteriores e que portanto tal resultado clínico superior justificaria um maior 

impacto orçamentário em saúde.   

Tal visão é compartilhadas por outros profissionais de saúde, que citam os EUA como 

exemplo de que uma política pública de acesso amplo à tratamentos inovadores (ainda que mais 

caros) podem representar uma maior promoção em saúde para a população em geral. Quando 

questionados sobre a forma legal de se promover tal integralidade (uma vez que nem todos 

tratamentos estão listados pelo SUS como medicamentos essenciais), este grupo de 

profissionais consideram que a lista de medicamentos do SUS seguem a lógica puramente 

econômica e não clínica, e que a mesma está desatualizada. Tal limitação legal não deveria 

pautar portanto a escolha clínica, uma vez que a própria constituição garante o acesso a todos. 

Da mesma forma, não consideram que a escolha de financiamento governamental deveria 

seguir a lógica socioeconômica do paciente. O próprio Supremo Tribunal Federal já debateu o 

tema, e o entendimento proposta segue a mesma lógica, ou seja, ainda que não presente nas 

listas oficiais de medicamentos essenciais (e portanto reembolsáveis pelo sistema), ainda assim 

o acesso deve ser garantido pelo Estado, ainda que através do caminho judicial. Tal conclusão 

está descrita no julgamento da STA 175-CE, que cita “ que a inexistência de Protocolo Clínico 

no SUS não pode significar violação ao princípio da integralidade do sistema, nem justificar a 

diferença entre as opções acessíveis aos usuários da rede pública e as disponíveis aos usuários 

da rede privada”(CONAS;2015).  

Este mesmo grupo de profissionais, todos eles relacionados à assistência (não à gestão) 

consideram que o impacto orçamentário não deveria pautar as decisões de incorporação clínica 

de determinados medicamentos, desde que comprovados os benefícios clínicos de tais 

moléculas. Um vez colocada a questão dos respectivos papéis de cada um dos atores em tal 

financiamento (conforme mencionados no roteiro de pesquisa – anexo 1), os três respondentes 

afirmaram que o preço de tais drogas deveriam ser regulamentados pelo poder público de forma 

que ficassem mais baratos ao Estado, garantindo portanto acesso mais amplo sem impacto 

orçamentário inviável. Conforme cita um dos profissionais entrevistados, “os preços praticados 

pela indústria deveria ser controlado pelo governo, já que os lucros das farmacêuticas é muito 

alto, e elas poderiam absorver a diminuição do valor”. Segundo o mesmo, com valores menores 

se garantiria um maior acesso ao tratamento, com ganho em escala que compensaria uma perda 

financeira unitária das empresas. Tal percepção, ainda que não colocada de forma idêntica pelos 
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outros respondentes do grupo, é compartilhada, ou seja, acreditam que uma maior regulação de 

preço (eventualmente até tabelamento) representaria a viabilidade econômica que permitiria o 

acesso universal de tais tratamentos.  

 

Hipótese 2: Critérios Populacionais de Elegibilidade – Público e Privado 

 

A segunda hipótese considera que os recursos públicos são limitados e que portanto a 

alocação destes recursos deveria seguir a lógica de se proporcionar tratamentos dentre de um 

orçamento possível, não necessariamente o que existe de mais avançado. Nessa visão, os ganhos 

considerados marginais em sobrevida da imunoterapia não justificam o gasto de valores tão 

altos para poucos indivíduos, o que tiraria recursos para tratar outras pessoas.  

Um segundo grupo de profissionais foi identificado pela pesquisa como pessoas que 

se identificam com essa visão, e que enxergam que o sistema de saúde brasileiro, considerando 

não somente o SUS mas também o sistema de saúde suplementar, é inviável do ponto de vista 

econômico, e que o acesso integral e universal à saúde é portanto impossível. Cita um 

administrador do setor de compras da um grande hospital de perfil essencialmente privado, 

porém de caráter não-lucrativo (fundação): “imaginar que o sistema de saúde será capaz de 

entregar os tratamentos mais modernos a toda a população a custo zero é irreal. Sabemos que 

podemos entregar o básico para muitos e o que existe de melhor somente para quem pode 

pagar”. Tal visão é compartilhada pelos outros entrevistados desde grupo, que acreditam que a 

solução de financiamento deveria estar pautada em critérios de elegibilidade socioeconômicos, 

ou seja, o Sistema Único deveria oferecer tratamentos consagrados para pessoas de baixa renda 

e que os tratamentos considerados mais avançados se limitariam ao sistema privado, onde os 

custos são arcados pelo próprio paciente.  

No caso da saúde suplementar, onde os custos são absorvidos (no prazo imediato) pelo 

pagador e não pelo paciente, a escolha dos tratamentos deveria ser feita com base em avaliação 

de custo-efetividade, ou seja, a análise clínico-financeira que determinaria se o valor a ser gasto 

com tal tratamento tem benefícios na saúde que justifiquem seu custo. Esse ponto de vista tem 

sido amplamente debatido no meio da administração em saúde e repetidamente se depara com 

questões complexas que envolvem a ética da decisão, os papeis de cada agente nesse cenário e 

os impactos de tal abordagem na promoção de saúde da população. Um dos pontos principais 

de tal discussão se refere à mensuração do real valor que tais tratamentos entregam frente ao 

altos valores que custam ao sistema de saúde como um todo e a pergunta que muitas vezes se 

coloca é: até que ponto uma melhora marginal em saúde justifica um custo tão elevado? O 
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estudo conduzido por NADLER (2006) já levantava tal questão, a começar pelo título de seu 

estudo: “Do Oncologists Believe New Cancer Drugs Offer Good Value?”. Ao colocar tal 

pergunta, NADLER pondera que, apesar de muitos oncologistas citarem que a questão do preço 

é motivo de sensibilização, este não deveria ser um fator de decisão clínica e que “ganhos muito 

pequenos na expectativa de vida não compensam o custo”, se referindo a tratamentos de valor 

considerado elevado.          

 

Hipótese 3: Critérios Clínicos de Elegibilidade: Precisão Diagnóstica 

 

A terceira hipótese levantada leva em consideração a ideia que a utilização desse tipo 

de terapia é possível desde que baseado em critérios objetivos e precisos de diagnóstico, 

limitando o uso para pacientes cujo benefício clínico compense o alto custo a ser investido. 

Dessa forma, a solução para a viabilidade socioeconômica se daria através de uma melhora no 

diagnóstico através de plataformas tecnológicas que auxiliariam os médicos na tomada de 

decisão, tornado o processo mais objetivo e justo.  Foi identificado na pesquisa um grupo menor 

de profissionais que compactuam dessa mesma visão, e que citam exemplos concretos de como 

esse conceito poderia ser aplicado na prática.   

Uma das metodologias citadas foi a chamada “medicina diagnóstica molecular”, de 

caráter específico e individual, que seria “o caminho para a racionalização do alto custo”. Tal 

metodologia, de identificação personalizada das mutações genéticas de determinado câncer, 

poderia representar uma diminuição na quantidade de pacientes que hoje utilizam tais 

tratamentos mas que potencialmente não teriam benefício clínicos, algo que só poderia ser 

identificado por mapeamento genético individual. O mapeamento genético das células tumorais 

é hoje uma realidade no tratamento oncológico, mas normalmente estão associados à tipos mais 

graves, cujas terapias iniciais não se mostraram eficazes. Um dos motivos de tal segmentação 

é justamente o alto custo, algo em torno de R$ 5.000 a R$ 20.000 por pacientes, dependendo 

da tecnologia utilizada. Ao ser questionada como se resolveria tal contradição, a entrevistada 

cita como exemplo o caso da França, onde o governo francês implementou centros estatais de 

diagnóstico genético, onde os hospitais públicos utilizam tais centros para diagnósticos de seus 

pacientes, a um custo mais baixo que o aplicado pela iniciativa privada. Ainda segunda uma 

farmacêutica entrevistada, tal visão de tratamento representa uma das mais recentes áreas de 

pesquisa do campo da administração hospitalar, e que tem movimentado o meio acadêmico 

especializado no tema. No entanto, tal iniciativa ainda está em estágios muito iniciais para 

serem implementados na assistência em saúde no Brasil. Para endereçar o problema no curto 
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prazo, foi citado que a única forma viável de se tratar o câncer de pulmão em instituições 

públicas seria através de terapias chamadas convencionais, a quimioterapia, pelos limitantes 

que os altos preços praticados pelos imunoterápicos impõem a um sistema público de 

atendimento de larga escala populacional.   

Outra visão abordada pelo grupo foi a utilização de plataformas de inteligência 

artificial como ferramentas de apoio aos profissional de saúde na tomada de decisão sobre a 

elegibilidade ou não de pacientes para a utilização de imunoterapia. Segundo eles, tais 

ferramentas permitem a análise de uma grande quantidade de dados diagnósticos do paciente 

(frutos dos exames já realizados), cruzados com os protocolos clínicos mais avançados do 

mundo, em tempo real. Tais ferramentas permitiram uma análise objetiva do ganho em saúde 

que tais tratamentos proporcionariam para cada paciente, evitando a indicação desnecessária de 

imunoterapia para pacientes que possivelmente não teriam ganho real com tal terapia, o que 

diminuiria a utilização não baseada em evidências.  

 

4.3 Análise complementar  

 

Analisando as respostas dos questionários dos entrevistados para o estudo percebemos 

que o tema tem sido debatido de forma intensa nos ambientes acadêmicos e profissionais da 

gestão hospitalar. Além dos pontos citados nesse estudo, vários outros aspectos da questão 

colocada foram mencionados nas entrevistas individuais, como por exemplo a questão da 

judicialização em saúde, a eficácia clínica (muitas vezes citada como duvidosa) para o 

tratamento imunoterápico do câncer de pulmão e o papel social da indústria farmacêutica na 

promoção em saúde.  

Um dos fatores citados é que merece destaque é o tema dos biossimilares. 

Biossimilares são produtos biológicos altamente semelhantes aos biológicos originais, sem 

diferenças clinicamente significativas do produto de referência, porém não são produtos 

genéricos. Para serem aprovados como biossimilares, precisam provar que não possuem 

diferenças significativas em termos de segurança, pureza e potência (segurança e eficácia), 

através de estudos farmacocinéticos (exposição) e farmacodinâmicos (resposta) em humanos, 

uma avaliação da imunogenicidade clínica e, se necessário, estudos clínicos adicionais. (FDA, 

2017). Por serem mais baratos que os produtos de referência, foram citados como alternativa 

que possivelmente poderia proporcionar maior acesso à terapia imunológica.  

O tema é bastante novo no meio oncológico brasileiro uma vez que os primeiros 

produtos deste tipo foram recém registrados pela ANVISA. A própria agência reguladora 
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brasileira já se manifestou sobre o assunto, declarando que “não existe atualmente uma 

orientação da Anvisa sobre substituição de quaisquer medicamentos biológicos. A possibilidade 

de substituição de medicamentos biológicos deve ser discutida e decidida entre médicos e 

paciente”. Apesar disso, já se percebe no mercado uma movimentação indicando uma 

diminuição dos preços praticados pelos produtos de referência, consequência da competição 

que os biossimilares irão ocasionar. As opiniões relatadas pelos profissionais entrevistados 

sobre o tema não se caracterizaram suficientemente claros para que fossem considerados como 

alternativa final à questão da viabilidade econômica da utilização em larga escala para 

tratamento do câncer de pulmão.   

 

 

5. Resultado geral da pesquisa 

 

A pesquisa em profundidade realizada com os profissionais de saúde demonstrou 

relativa falta de clareza sobre caminhos plenamente estabelecidos que garantam o acesso de 

medicamentos de alto custo no tratamento do câncer, quer seja de pulmão ou outro tipo 

qualquer. Mais do que respostam concretas, o estudo indicou caminhos e visões. Apesar disso, 

é notório que o tema tem sido abordado com mais frequência nos congresso de oncologia no 

Brasil e no mundo, o que demostra que o tema tem ganhado relevância sem precedentes no 

meio clínico global.  

Agrupar as opiniões em três hipóteses majoritárias foi o modelo de estudo encontrado 

para estabelecer linhas de pensamento que, se não são idênticas, revelam conceitos básicos 

comuns aos membros do grupo. Um pensamento recorrente, que agregou a segunda maior 

quantidade de pessoas pesquisadas (e que não poderia ser estendida na mesma proporção a 

população em geral em função do tamanho da amostra), deposita no Estado a prerrogativa de 

promover saúde para a população, estabelecendo para o próprio Estado o poder para utilizar de 

elementos que garantam o exercício de tal obrigação. Tal poder – decorrente da busca de um 

bem maior – permitiria intervenções e um abordagem mais incisiva sobre o mercado, com 

controle mais rígido de preços. Trata-se de uma visão baseada em conceitos que fogem da 

questão da gestão em saúde somente, e muitas vezes demostram a crença em um modelo de 

sociedade, onde o poder público deve proteger e cuidas de seus cidadãos, garantindo a eles suas 

necessidades mais importantes, inclusive a saúde.  Tal visão normalmente não é compartilhada 

por pessoas do meio clínico que buscam se aprofundar sobre a questão do acesso. Para esses 

profissionais, a intervenção pública sobre o meio privado é uma modalidade de gestão 
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temerária, que historicamente não demostrou-se sustentável. As experiências históricas 

mostram que o ambiente considerado propício para a inovação, necessário para a descoberta de 

novas drogas, é o meio onde a livre iniciativa e livre competição estão garantidas.  

O segundo grupo de profissionais – maioria neste estudo – demonstra uma visão 

bastante pragmática sobre a viabilidade estudada, colocando sobre o indivíduo quase que a 

totalidade da responsabilidade sobre tratamentos de alto custo, deixando ao Estado a obrigação 

somente sobre tratamentos de custo mais baixo e teoricamente menos efetivos. Trata-se do 

modelo que mais se aproxima do que é realizado atualmente no Brasil, ainda que tal fato não 

esteja pautado em uma política de saúde estabelecida mas em uma adaptação da própria 

sociedade a um modelo pouco sustentável como é o do SUS. Este tipo de visão, mais realista 

sobre a capacidade de implementação no mundo real, também demostra além de uma visão de 

gestão em saúde, uma forma de enxergar a sociedade. Tal grupo cita como exemplo os EUA, 

onde a responsabilidade sobre a saúde é basicamente do cidadão, com pouca ou nenhuma 

intervenção do Estado. O governo americano provê saúde de forma gratuita somente para 

pessoas de baixa renda (Medicaid) e para idosos (Medicare), além de um programa menor para 

veteranos de guerra (Veterans Affairs). Para a grande maioria da população, não existe 

assistência em saúde garantida, deixando ao cidadão a responsabilidade de possuir recursos que 

garantam seu tratamento.  Além dos programas citados, existe ainda o Patient Protection and 

Affordable Care Act, popularmente conhecido como Obama Care, um amplo programa que 

incentiva os cidadão americanos a terem planos privados de saúde, uma forma de diminuir a 

quantidade de pessoas sem qualquer assistência médica e diminuir o custo da saúde pública em 

geral. Usar como exemplo a gestão norte-americana de saúde demostra uma visão de sociedade 

onde o Estado teria o papel somente da promoção básica de saúde, que atenderia boa parte da 

população mas que seria incapaz de promover tratamentos de alto custo para todos os cidadãos.  

O terceiro grupo entrevistado demostrou uma visão mais atual sobre a questão do alto 

custo de tratamento do câncer, em especial o câncer de pulmão. Tal visão, pautada na chamada 

medicina baseada em evidências, estabelece a evolução tecnológica e uma maior precisão 

diagnóstica (KARA, 2014) como um dos caminhos para o exercício mais eficaz da medicina 

nos dias de hoje. Tal visão busca um caminho alternativo entre os modelos mais comuns 

discutidos e praticados nos meios clínicos (e que também foram identificados na pesquisa), da 

visão limitada e dicotômica entre o papel do Estado e do cidadão (além da indústria 

farmacêutica) no financiamento dos  tratamento de alto custo. Este novo caminho busca através 

da inovação uma via de decisão sobre a real necessidade da utilização de determinados 

tratamentos, sejam eles de alto custo ou não. A utilização de plataformas de computação 
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cognitiva ou sequenciamento genético seriam algumas das formas para se determinar ganhos 

reais em saúde na utilização de drogas de alto custo, o que traria racionalidade e previsibilidade 

na tomada de decisão. Tal modelo é citado pelo grupo de profissionais como algo viável tanto 

para a saúde pública quanto privada. As atuais experiências de inteligência artificial e 

mapeamento genético disponíveis são limitadas e atendem a uma quantidade pequena de 

pessoas. Trata-se de uma visão bastante vanguardista e que ainda não possui dados estatísticos 

que demostrem sua real efetividade, ainda que demostrem uma interessante alternativa ao 

problema colocado. 

A conclusão da etapa de pesquisas nos permite identificar, apesar da profunda 

diferença na forma de endereçar o problema, uma visão comum a todos, de que o problema 

persiste na administração em saúde e que sociedade ainda não conseguiu estabelecer uma visão 

pública e mercadológica consistente que resolva a questão. 
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6.  Conclusão  

 

O câncer é um dos maiores desafios da humanidade. Vem tirando vidas em maior ou 

menor escala ao longo dos séculos e, apesar de todo progresso da sociedade ao longo do tempo, 

permanece como obstáculo a ser vencido. Por ser adversário tão ferrenho da ciência e 

consequentemente do próprio gênero humano, desperta controvérsias e debates infinitos. Neste 

contexto, o câncer de pulmão tem especial destaque. É fruto da própria sociedade, consequência 

indelével de hábitos de vida incorporados pela população nas últimas décadas através do 

tabagismo, o principal fator de risco para a doença (KNUST, 2016). Além disso, é também das 

neoplasias mais mortais (ASCO, 2017), com perspectivas de remissão total – e portanto 

sobrevivência – praticamente nulas.  

No contexto do tratamento o câncer de pulmão sempre se revelou de alta 

complexidade, baseado em características da própria patologia, na pouca efetividade das 

intervenções cirúrgicas e na alta probabilidade de desenvolvimento de metástase, o que o faz 

ainda mais mortal. Dessa forma, o tratamento desta neoplasia sempre se sustentou em um 

prognóstico negativo, onde a descoberta de um câncer de pulmão na grande maioria das vezes 

significava uma sentença de morte em poucos meses. Há poucos anos essa realidade mudou, 

com o surgimento do primeiro imunoterápico para tal indicação, o nivolumabe, em 2016.  

Este novo medicamento trouxe pela primeira vez em muitas décadas a perspectiva de 

ganhos reais em sobrevida (possivelmente cura), o que gerou grande expectativa na classe 

médica e principalmente nos pacientes, algo natural se considerarmos o panorama geral da 

doença já descrito. Com o tempo (e novos estudos clínicos), a expectativa se acomodou em 

patamares mais racionais, e os ganhos em sobrevida se tornaram cada dia mais explícitos. Neste 

mesmo período novos imunoterápicos com a mesma indicação foram lançados, com valores 

ainda mais altos que o nivolumabe, estimulando o surgimento de diversos estudos de custo-

efetividade, alguns deles discutidos neste trabalho.  Conforme demostrado, tais estudos relevam 

resultados bastante diferentes entre si, reforçando o caráter controverso da questão, algo que 

ainda demanda mais debates e análises.  

Um das principais questões a serem debatidas diz respeito ao dilema ético que tais 

estudos abordam. Afinal, é possível precificar a vida? Incluir na análise de custo-efetividade de 

determinado medicamento o valor de um mês de vida é convite irrecusável ao contraditório. 

Diversos estudos tem sido desenvolvidos ao longo dos anos buscando racionalizar essa questão, 

principalmente no campo da oncologia, onde os custos de tratamento se revelam cada dia mais 
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altos, para quantidades cada vez maiores de pacientes. Tais estudos são feitos para trazer 

entendimento sob a ótica prática dos atores envolvidos na gestão da saúde, sejam eles hospitais, 

planos de saúde, governos ou até mesmo médicos, mas e a visão do ponto de vista do paciente? 

Podemos dizer a um paciente que sua vida não será prolongada em mais 4 ou 6 meses porque 

o tratamento necessário não vale o quanto custa? Afinal, qual o Justum Pretium (preço justo), 

que Aristóteles citou há mais de 6 séculos, o valor preciso que correlacione de forma justa o 

valor de algo pelo benefício que oferece?  

Ao discutir o preço de novas tecnologias em saúde se faz necessário levar em 

consideração a questão da inovação tecnológica que tais tratamentos representam. Importante 

lembrar que, por trás de cada medicamento inovador existe o aporte de valores expressivos de 

recursos, sob alto risco, por parte das empresas farmacêuticas e que as mesmas esperam 

recuperar seus investimentos, além da óbvia expectativa de lucros. Dessa forma, iniciativas que 

de alguma forma limitem esse retorno financeiro podem significar um perigoso freio à 

inovação, hoje feita de forma praticamente exclusiva pelos grandes grupos farmacêuticos.   

É natural que gestores em saúde, principalmente no setor público, almejem algum tipo 

de limitação ou interferência nos preços dos medicamentos, buscando torná-los acessíveis a 

uma maior quantidade de pessoas, afinal, custado menos, mais pessoas poderiam usar. Mas 

afinal, será que essa é uma premissa válida?  Não podemos desconsiderar que a área da saúde, 

ainda que envolva a questão mais sensível ao ser humano que é sua própria saúde, é gerida 

sobre a lógica do mercado, e portanto pressupõe conceitos que regem todos os outros setores 

da economia. Determinação de mercados-alvo, busca pelo lucro, cálculo de retorno sobre o 

investimento, remuneração do acionista, todos são fatores que influenciam fortemente as 

decisões em saúde e portanto não podem ser ignoradas.  

No caso específico da imunoterapia, este tipo de tratamento representa atualmente o 

mais importante salto de inovação no tratamento do câncer nas últimas décadas 

(SHARMA;PADMANEE, 2015) e isso só foi possível graças a investimentos bilionários em 

testes, análises e estudos. Compreensivo portanto que se busque o retorno sobre tal 

investimento, que vem através dos altos preços cobrados por tal terapia.   

Dentro de todos esse complexo contexto que agrega inovação tecnológica, questões 

éticas de monetização da vida e a alocação de recursos da sociedade de forma justa a pergunta 

permanece: é viável do ponto de vista da sociedade o tratamento sistemático de câncer de 

pulmão através da imunoterapia? De acordo com os estudos analisados e os dados coletados, 

sim, é possível a adoção desse tipo de terapia, desde que pautado por critérios objetivos de 

elegibilidade, tanto no mercado público quanto privado. 
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Passados alguns anos desde o lançamento, já é possível entender o real benefício 

clínico da utilização desta ou daquela droga para cada tipo de câncer. Dessa forma, o meio 

clínico tem criado seus próprios caminhos de elegibilidade para utilização ou não de 

imunoterapia no câncer de pulmão. Nesse meio de decisão ou não de incorporação também se 

inserem os chamados pagadores, operadoras e planos de saúde que procuram entender quais 

tratamentos irão promover ganho real em saúde frente aos investimentos que lhe serão alocados. 

No mercado oncológico brasileiro é cada vez mais comum a utilização dos estudos de impacto 

orçamentário, análises que projetam o custo adicional de incorporação de determinada 

tecnologia ao longo do tempo, cruzando tal gasto adicional com o ganho em saúde que tal 

inovação traria. Tal modelo tem se revelado útil uma vez que considera as características 

específicas de determinada população, o que torna o resultado mais preciso e confiável.  

Além das análises clínicas e orçamentárias, surge também como alternativa ao 

financiamento de imunoterapia os biossimilares, uma novidade recém chegada ao mercado 

brasileiro e mundial e que já está impactando fortemente a questão do financiamento da 

imunoterapia. O mais relevante ponto sobre essa questão é percepção que a lógica de 

competição do mercado já é suficiente para balancear o próprio mercado, sem a necessidade de  

intervenções que possivelmente iriam frear a inovação. Com preços sensivelmente menores, 

certamente possibilitará que mais pacientes utilizem tais terapias, além de forçar os fabricantes 

dos produtos referência a baixarem os preços praticados. Tal lógica é saudável e esperada por 

todos, inclusive pelos grandes grupos farmacêuticos, que muitas vezes registram e lançam seus 

próprios biosimilares (e exemplo do que aconteceu com o mercado de genéricos na década de 

2000).  

Podemos finalmente concluir que a imunoterapia é uma novidade extremamente 

positiva no tratamento do câncer de pulmão, possibilitando que milhares de pacientes ganhem 

valiosos meses de sobrevida, muitas vezes com bastante qualidade, e que a questão da 

viabilidade sócio econômica é possível, desde que pautada por questões objetivas sobre a  

avaliação dos benefícios clínicos para cada paciente. Melhorar o diagnóstico através de 

plataformas de mapeamento genético ou até computação cognitiva (inteligência artificial) 

também podem representar caminhos que permitam que pacientes com benefício clínico 

comprovado através da imunoterapia tenham acesso a ela, sem a necessidade da escolha ser 

pautada por questões financeiras.  
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1. APÊNDICE 

 

Apêndice 1: Roteiro para Pesquisa Qualitativa 

 

Dados do Respondente 

Nome: 

Hospital em que trabalha: 

Função/Cargo: 

 

Perfil do Hospital 

- Público, Privado ou Misto? 

 

- Se misto, qual % de público e privado? 

 

- Quantidade de pacientes/mês? 

 

- Quantidade de pacientes com câncer de pulmão? 

 - casos de menor complexidade/recém diagnósticos/ano? 

 - casos de maior complexidade/recorrentes/ano? 

 

- Verba própria ou repasse via SUS? 

 - % de verba própria / % de verba SUS? 

 

- Tipo de medicamentos utilizados para Câncer de Pulmão? 

 - quimioterapia (%) 

 - imunoterapia (%) 

 

 

Roteiro 

 

1. Como você percebe os benefícios clínicos da nova geração de medicamentos para o 

tratamento de câncer de pulmão (imunobiológicos)? 
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2. Estudos publicados desde o lançamento deste tipo de produto atestam um aumento na 

sobrevida dos pacientes em 20%. Você percebe essa melhoria na sua prática clínica? 

 

3. Os imunológicos custam em média 200% a mais que os tratamentos anteriores, a 

quimioterapia. Você acredita que os benefícios clínicos adicionais são proporcionais ao 

aumento de custo? 

 

4. O alto valor desses tratamentos também pode representar um fator de lucratividade 

para a instituição. Como essa questão afeta a decisão clínica?  

 

5. A inclusão dos imunológicos impactou em que nível o orçamento da instituição em 

que atua? 

 

6. Houve algum tipo de remanejamento de recursos para arcar com as despesas desses 

produtos? 

 

7. Se sim, você acredita que esse remanejamento possa ter impactado o tratamento de 

outros pacientes? 

 

8. Como sua instituição tem lidado com os pedidos de judicialização?  

 

9. Você acredita que os imunológicos devem ser usados em que tipos de pacientes?  

 

10. Na sua opinião, qual a melhor forma de equacionar a relação entre tratamentos de alto 

custo e eficácia superior, porém para poucos versus tratamentos de baixo custo, menos 

eficazes, porém para mais pessoas ? 

 

11. Qual o papel do governo em tal situação? 

 

12. Qual o papel dos planos desse saúde nessa situação?  

 

13. Qual o papel dos médicos nessa situação?  

 

14. Qual o papel dos pacientes nessa situação?  
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15. Qual o papel dos planos dos hospitais nessa situação? 

 


