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O cancer de mama no Brasil

57.960
novos casos

INCA 2016

11.190

29.760

10.970

1.810

4.230

+ 50%
diagnósticos em 

estágios avançados
(III e IV)dos casos SUS

Tribunal de Contas da União, 2011 
RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL - Política Nacional de Atenção Oncológica



A mortalidade no SUS de pacientes HER2+

De 2.008 pacientes, apenas 808 estariam vivas em 2 anos no SUS

As pacientes do SUS vivem menos e com pior qualidade de vida

Câncer de Mama HER2 positivas – ano base 2016
Vivas em      

2 anos
MORTES 

EVITADAS

Casos tratados com QT     
(PADRÃO SUS)

808 -

Casos tratados com QT + Trastuzumab
(PARECER FAVORÁVEL À INCORPORAÇÃO)

1408 600

Casos tratados com QT + Trastuzumab + 
Pertuzumab

(PARECER NÃO FAVORÁVEL À INCORPORAÇÃO)
1576 768

Estudo com participação Dr. Carlos Barrios, Dra. Maira Caleffi e outros, sobre mortes prematuras no
SUS por falta de acesso à terapia anti-HER2 para câncer de mama avançado, com 2008 mulheres e
após 2 anos de tratamento.

Debiase et al, JGO.2016.005678



CONITEC e a participação social

CONITEC: NÃO favorável à incorporação por custo-efetividade

CONITEC: Favorável à incorporação



femama.org.br/pacientesnocontrole



Posicionamento da FEMAMA

Trastuzumabe Pertuzumabe

• Aumento da sobrevida global 
das pacientes para 40,8 meses

• Redução da judicialização por 
falta de tratamento adequado

• Padrão mínimo para pacientes 
com câncer metastáticas, 
inclusive em pesquisas clínicas

• Disponível no Plano de Saúde

Favorável à incorporação 
no SUS

• Aumento da sobrevida global 
das pacientes para 56,5 meses

• Para ser utilizado em 
associação com trastuzumabe
e docetaxel

• Padrão ouro de tratamento do 
câncer metastáticas

• Disponível no Plano de Saúde

Favorável à incorporação 
no SUS



Até quando vamos 
permitir que as 

pacientes morram 
por falta de acesso?

Existem medicamentos 
que prolongam a 

sobrevida da paciente 
de câncer de mama, 

mas não estão 
disponíveis no SUS
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