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Avaliação de medicamentos oncológicos: especificidades e dificuldades na avaliação dessas tecnologias de saúde
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EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS:

Em todo o mundo, há dificuldade na avaliação de tecnologias em saúde (ATS) aplicadas à oncologia, aí incluidos os
medicamentos.
Medicamentos oncológicos constituem uma das classes famacológicas de maior dinamismo inovativo nos tempos atuais, em
muito estimulado pelo envelhecimento populacional e pela expressiva carga da doença em todo o mundo. Em 2015, o número de
casos de câncer no mundo foi estimado como ultrapassando 17,5 milhões, com 8,7 milhões de mortes e 208,3 milhões de DALY,
dos quais 96% decorreram de anos de vida perdidos (. Por outro lado, novas terapias tem contribuído para declínio importante
nas taxas de mortes, conduzindo a um número crescente de sobreviventes da doença.
O mercado pdos medicamentos antineoplásicos é muito significativo em termos econômicos e esse conjunto de medicamentos
ocupa os primeiros lugares em termos de gastos globais por classe terapêutica, tendo crescido de U$ 71 bilhões em 2008 para
91 bilhões em 2013. priados da industria farmacêutica apontam para mais de 1.100 medicamento e vacinas em desenvolvimento
em 2018, em fase de ensaios clínicos ou em processo de revisão pelo FDA americano. A entrada contínua de novos
medicamentos de tecnologias respondem por custos diretos da doença que atingiam US$ 29 milhões de dolares em 2010, e têm
previsão de chegar a US$ 2,5rilhões em 2030.
Especificidades dos oncológicos iniciam-se já no processo de registro, que em muitos países tomam a forma de aprovações
aceleradas que permitem que sejam comercializados com base em ensaios que identificam melhorias baseadas em desfechos
substitutos, tais como taxa de resposta e tempo para progressão da doença, muitas vezes extrapolados para sobrevida global
sem que tal relacionamento possa ser justificado. Por outro lado sobrevida global, medida mais aceita de desfecho clínico, nem
sempre é avaliada de forma adequada e pode não capturar a toxicidade durante o tratamento.
Além disso, o contexto emocional e político associado com o debate sobre incorporação de tecnologias em oncologia faz com
que essas decisões sejam frequentmente difíceis e controversas. Alguns desses medicamentos apenas prolongam a sobrevida
dos doentes em semanas nos ensaios clínicos, quando comparadas ao tratamento de referência, mas são muito mais
dispendiosas, com impactos nos custos e valores elevados da razão incremental de custo-efetividade, fomentando questões
importantes de equidade, do ponto de vista societal.
Objetivos:
O curso objetiva discutir especificidades e dificuldades no processo de avaliação dos oncológicos, abordando aspectos que vão
desde a pesquisa e desenvolvimento em novos medicamentos para ao câncer, passando pelo especificidades do registro e pelas
dificuldades para a aliação desses produtos para incorporação e pagamento.
De forma mais específica, a disciplina almeja examinar e discutir o perfil e tendencias da incorporação de medicamentos
oncológicos pelo SUS, a partir do estabelecimento da CONITEC em 2012.
Operacionalização:
A metodologia utilizada constará de: (1) exposições curtas com discussão em sala de aula de textos previamente selecionados,
(2) realização de seminários temáticos pelos próprios alunos; (3) trabalho empírico tendo por base as recomendações da
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde do SUS (CONITEC relacionadas a medicamentos oncológicos.
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TIPO DE AVALIAÇÃO:
A avaliação do curso consistirá de (a) apresentação de textos e seminários pelos alunos e (b) trabalho empírico tendo por base
as recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde do SUS (CONITEC relacionadas a
oncológicos, de modo a gerar um artigo a ser publicado em periódico da área

