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PREFáCIO

Quando iniciei o meu doutoramento em 1998, num laboratório de Imunologia no Can-
cer Research UK, o maior instituto europeu de investigação sobre cancro, a Imu-
no-Oncologia era quase tabu: os imunologistas perseguiam a doença há quase um 
século com sucesso muito limitado, pelo que eram largamente ignorados pelos seus 
colegas da Oncologia. Apenas 15 anos depois, a revista Science considerava a imu-
noterapia do cancro o grande avanço científico de 2013, com o título de capa “T cells 
on the attack”. Os pioneiros da sua nova fase, a da Imuno-Oncologia baseada em 
checkpoint inhibitors (anticorpos monoclonais bloqueadores dos recetores inibitórios 
dos linfócitos T, CTLA-4 e PD-1), têm sido distinguidos desde então por todas as asso-
ciações médico-científicas, e são candidatos eminentes ao Prémio Nobel da Medicina 
e Fisiologia.

Em abril do corrente, na reunião internacional da Associação Portuguesa de Investiga-
ção em Cancro (ASPIC), o Doutor Jeffrey Weber (Langone Medical Center, Nova Ior-
que), pioneiro da aplicação clínica da imuno-oncologia, classificou-a de revolucionária 
no tratamento do melanoma. Tendo já tratado mais de 900 doentes com checkpoint 
inhibitors, o Dr. Weber salientou a possibilidade muito real de cura dos doentes que 
se mantenham em remissão para lá dos 2 anos. Com efeito, para os doentes cujo 
follow-up de resposta já vai em 10 anos, a palavra “cura” deixou também de ser tabu.

O sucesso no melanoma estendeu-se entretanto a carcinomas do pulmão e do rim, e 
várias centenas de ensaios clínicos tentam testar a capacidade do sistema imunitário 
lidar com outros tumores resistentes aos tratamentos convencionais e às terapias-alvo 
disponíveis. As aprovações, em tempos recorde, do uso destes medicamentos inova-
dores (e suas combinações), em diversos tipos de cancro, nos Estados Unidos (FDA) 
e na Europa (EMA), atestam o seu inegável potencial clínico.

Neste contexto, esta é uma altura crítica para se construírem consensos à volta da 
Imuno-Oncologia em Portugal. Tal como definido pela WHO (World Health Organiza-
tion), a política de saúde deve ser baseada em consensos que informem a sociedade 
e permitam definir as prioridades de implementação. Tal envolve decisões difíceis de 
divisão de recursos, bem como necessidade de remodelações profundas dos siste-
mas vigentes, o que pode causar resistências que custam vidas.
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Bruno Silva Santos
Diretor do Laboratório de Imuno-Oncologia
Vice-Presidente do Instituto de Medicina Molecular
Professor Associado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa

É urgente compreendermos e aceitarmos a evidência científica que constitui a Imu-
no-Oncologia, e encontrarmos os mecanismos para o acesso destas terapêuticas 
inovadoras a quem delas necessita. Este livro de consensos é um passo importante, 
que espero tornar-se decisivo, para que os agentes de mudança em Portugal se 
unam em torno da Imuno-Oncologia com este propósito tão nobre: prolongar a vida 
humana, melhorando a qualidade de vida.
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1.  O Consenso Estratégico sobre o Valor da Imuno-Oncologia em Por-

tugal é o resultado da aplicação do Método do Consenso no âmbito do tra-

balho de um Think Tank, composto por cerca de 30 pessoas representando 

a ciência, a prática clínica, a gestão da saúde, o poder político e os doentes, 

com discussões decorridas entre setembro de 2015 e agosto de 2016 

2.  Na União Europeia, a previsão realizada pela International Agency for Resear-

ch on Cancer (IARC), e tendo como base apenas o envelhecimento da po-

pulação, determina um aumento dos novos casos de cancro em 13,7% até 

2050. As previsões para Portugal são semelhantes e apontam para um acrés-

cimo de 12,6%. De acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS), prevê-se 

um aumento da incidência de cancro em Portugal.

3.  O cancro é a principal causa de morte antes dos 70 anos de idade, no conjun-

to das causas de mortalidade em todas as idades, e ocupa o segundo lugar 

depois das doenças cérebro-cardiovasculares.

4.  A transformação do cancro numa doença crónica é cada vez mais evidente, 

com aumento consecutivo da sobrevivência.

5.  É necessário assegurar que todos os hospitais detêm e aplicam Protocolos 

de Diagnóstico, Estadiamento, Tratamento e Seguimento de doenças oncoló-

gicas.

6.  A rede de referenciação em oncologia deverá tornar-se mais efetiva, otimizan-

do os recursos disponíveis e a continuidade de cuidados, favorecendo a arti-

culação entre os diferentes níveis de cuidados, com ganhos para os doentes.

7.  Foram identificados como temas relevantes o subfinanciamento da oncologia e 

a iniquidade no tratamento dos doentes de acordo com a área de residência, re-

lacionada sobretudo com a distribuição dos recursos humanos. Os registos on-

cológicos regionais devem ser convertidos num único registo nacional.

SUMáRIO ExECUTIVO*
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8.  A prestação de cuidados de proximidade é fundamental. Para que o acesso 

dos doentes seja melhorado, muitas modificações do sistema de saúde terão 

de ser introduzidas, começando pela formação dos futuros profissionais de 

saúde, incluindo ao nível dos cuidados primários. 

9.  Atualmente a sobrevivência é o end point principal utilizado em oncologia, mas 

tal tem-se revelado insuficiente e outras métricas deverão ser avaliadas.

10.  Os registos de qualidade de vida têm de ser implementados e utilizados de for-

ma disseminada e transversal. 

11.  É factual que a imunoterapia está já vinculada à terapêutica oncológica, sendo 

os tumores hematológicos, os melanomas e as neoplasias do rim os tumores 

pioneiros no uso de tais modalidades. 

12.  A imuno-oncologia foi considerada pela revista Science como o avanço científico 

mais significativo de 2013. 

13.  O grande ganho da imunoterapia centra-se na forma como se conseguiu alterar 

o curso da doença, atingindo os dois objetivos primordiais do tratamento onco-

lógico: prolongar a vida dos doentes com melhor qualidade de vida. 

14.  Tem-se conseguido demonstrar uma regressão sustentada e duradoura nalgu-

mas situações, transformando alguns casos de doença agressiva em doença 

crónica, pouco sintomática. Apenas alguns tipos de tumores em determinados 

estadios de doença oncológica beneficiam destes fármacos, de acordo com as 

evidências atuais.

15.  Desde 2010, desenvolveram-se inúmeros fármacos que interagem com as defe-

sas do hospedeiro, tornando as mesmas substancialmente mais eficazes contra 

o tumor. Esta classe terapêutica tem a capacidade de desativar pontos de resis-

tência desenvolvidos pelo tumor.
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16.  A tentativa de atribuir o carácter inovador à imunoterapia, deve-se ao impacto 

na sobrevivência nalgumas patologias observado até ao momento, apesar de 

estarmos ainda numa fase muito imatura de utilização destes fármacos pelo que 

estudos prospetivos deverão avaliar a eficácia e o perfil de segurança a longo 

prazo.

17.  Este tipo de medicamentos não apresenta o típico perfil de toxicidade as-

sociado ao tratamento do cancro, sendo tipicamente melhor tolerado pelo 

doente, mas pode potencialmente desencadear outros efeitos adversos, no-

meadamente reações e doenças do foro autoimune. 

18.  A imunoterapia terá ainda um longo caminho a percorrer, nomeadamente 

no que diz respeito à compreensão da sua utilização, aguardando-se novas 

evidências acerca de biomarcadores específicos que permitam a seleção de 

doentes e a monitorização da resposta.

19.  Nesta fase, é recomendável que o uso destes fármacos seja reservado a cen-

tros/unidades de oncologia com os recursos humanos e técnicos adequados 

à sua administração e monitorização (quer em termos de resposta tumoral 

quer em termos de avaliação do doente a longo prazo).

20.  A administração deste tipo de medicamentos deve ser registada em sistemas 

informáticos da entidade reguladora (i.e., INFARMED/SINATS) que futuramen-

te possibilitem a monitorização e a avaliação do desempenho inerente, requi-

sitos fundamentais para que o seu financiamento possa ser feito com base na 

criação de valor.

* O Sumário executivo versa sobre o conteúdo do presente estudo que mereceu a concordân-

cia por todo ou quase todo o grupo (concordância de nível A). 
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ExECUTIVE SUMMARY**

1.  The Strategic Consensus on the Value of Immuno-Oncology in Portugal 

is the result of the Consensus Method applied to a Think Tank of 30 personali-

ties representing science, clinical practice, health management, political power 

and patients. The meeting and discussions were held between September 

2015 and August 2016. 

2.  In the European Union, the forecast conducted by the International Agency for 

Research on Cancer (IARC), and only based on the aging population, deter-

mines an increase of 13,7% in new cancer cases until 2050. The prediction 

for Portugal are similar and present a rise of 12,6%. According to the Health 

General Directorate (DGS), an increase in the incidence of cancer is predicted 

for Portugal.

3.  Cancer is the leading cause of death before the age of 70, considering the full 

set of mortality causes at all ages, and ranks second after cerebral and cardio-

vascular diseases.

4.  The transformation of cancer into a chronic disease is increasingly evident with 

the consequent increase of survival.

5.  It is necessary to ensure that all hospitals have and apply Cancer Diagnosis, 

Staging, Treatment and Follow-up Protocols.

6.  The Portuguese Oncology Referral Network must become more effective, op-

timizing available resources and continuity of care, promoting links between 

different levels of care, with benefits for patients.

7.  The underfunding of oncology and iniquity in the treatment of patients accor-

ding to their area of residence were identified as relevant issues, related mainly 

with the distribution of human resources. Regional cancer registries must be 

converted into one single national cancer registry.
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8.  The provision of proximity care is critical. For patient access to be improved, 

many of changes will need to be introduced within the health system, starting 

with the training of future health professionals, including at the primary care 

level. 

9.  Currently survival is the primary end point used in oncology, but such has re-

vealed itself as being insufficient and additional metrics should be evaluated.

10.  Quality of Life registries have to be implemented and used in a disseminated 

and transversal form. 

11.  It is a fact that immunotherapy is linked to cancer therapy, having hematologic 

tumors, melanomas and kidney cancers been the pioneer tumours in the use 

of such treatments.

12.  Immuno-oncology was considered by the magazine “Science” as the most 

significant scientific advance of 2013. 

13.  The great gain of immunotherapy focuses on how it changed the course of the 

disease, reaching the two primary objectives of cancer treatment: to extend 

the lives of patients with better quality of life. 

14.  A sustained and long lasting regression has been demonstrated in certain 

situations, having transformed cases of aggressive diseases into chronic and 

barely symptomatic diseases. Only some types of tumours in certain stages of 

oncological disease benefit from these drugs, according to current evidence.

15.  Since 2010, numerous drugs were developed that interact with the defences 

of the host, making them substantially more effective against tumours. This 

therapeutic class has the ability to disable points of resistance developed by 

the tumour.
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16.  The attempt to confer the innovative character to immunotherapy is due to the 

impact it has on survival in some pathologies observed to date, although we 

are still in a very immature stage of the use of these drugs, and thus prospec-

tive studies should evaluate its efficacy and long term safety profiles.

17.  These types of medicines do not present the typical toxicity profile associated 
with the cancer treatment, and are typically better tolerated by the patient, 
although they may potentially trigger other side effects, namely autoimmune 
reactions and diseases. 

18.  Immunotherapy still has a long way to go, particularly as regards the unders-
tanding of its use, pending new evidence on specific biomarkers to enable the 
selection of patients and the monitoring of response.

19.  At this stage, it is recommended that the use of these drugs be reserved for 
oncology centers and units that have human and technical resources adequa-
te to its administration and monitoring (in terms of tumour response and long 
term assessment of the patient).

20.  The administration of such drugs should be registered on central computer 
systems of the regulatory authority (eg, INFARMED / SINATS) that forthcoming 
enable the monitoring and the associated inherent performance assessment, 
key requirements so that its funding may be calculated based of value crea-
tion.

** This Executive Summary focuses on the content of this study that achieved the agreement of 

all or almost all the group (Level A). 
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CONSENSO ESTRATÉGICO 
SOBRE O VALOR DA IMUNO-ONCO-
LOGIA EM PORTUGAL

O presente estudo designa-se por “Consenso Estratégico sobre o Valor da Imuno
-Oncologia em Portugal”. 

Desenvolvido com o “Método do Consenso” da responsabilidade do Instituto de Saú-
de Pública da Universidade Católica Portuguesa, este trabalho científico pretende 
procurar entendimentos por parte dos principais atores ligados a esta problemática, 
por forma a encontrar respostas para os novos desafios que a imunoterapia impõe. 
Estudam-se formas de, com os parcos recursos disponíveis, se poder, através da 
procura de eficiências do sistema, prestar a melhor assistência possível aos doentes.

As doenças crónicas, nas quais se inclui o cancro, representam um enorme desafio 
para os sistemas de saúde em todo o mundo. O cancro representa atualmente a prin-
cipal causa de mortalidade a nível global, afetando mais de 14 milhões de pessoas. 
O diagnóstico da doença oncológica numa fase avançada representa ainda uma es-
perança de vida limitada para a maioria dos doentes.

É consensualmente aceite que qualquer tratamento que proporcione uma melhoria 
na qualidade de vida a longo prazo, em doentes com doença avançada, seja encara-
da pelos doentes e pelos profissionais de saúde como um avanço para a oncologia 
e para a sociedade.

Diariamente é debatida a necessidade de se balancear a melhoria do acesso a no-
vas intervenções terapêuticas que possam representar um impacto significativo nos 
doentes, com a necessidade de assegurar a sustentabilidade dos sistemas de saúde. 

As pressões colocadas aos sistemas de saúde, aliadas à recente crise económica e 
financeira, tornaram o conceito de valor um objetivo comum para os policymakers, 
para os profissionais e para os doentes.

Ao longo de vários meses, vários peritos estudaram a bibliografia existente acerca 
destes temas, reuniram em sala e contribuíram para a elaboração deste documento, 
de acordo com a metodologia definida para o projeto. A todos, um profundo e reco-
nhecido agradecimento.
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METODOLOGIA

Neste capítulo é feita uma descrição da metodologia adotada nos Think Tank’s (TT) 
– “Método do Consenso” –, do Instituto de Saúde Pública da Universidade Católica 
Portuguesa, destinados à produção e estudos de políticas públicas de saúde. 

Consenso não significa concordância em todos os aspetos, mas antes a inventariação 
das leituras, a procura de pontes de entendimento e, quando não haja maneira de 
através do debate se chegar a entendimentos, serem identificadas as várias posições 
para que se verifique até onde se pode chegar em conjunto, mobilizando as vontades e 
disponibilidades. Existe a firme convicção de que se forem mobilizadas todas as capa-
cidades (humanas, de conhecimentos, materiais e financeiras) já existentes no sistema 
de saúde se conseguirá ir mais adiante, salvar mais vidas, reduzir o sofrimento dos 
doentes, utilizar os recursos de forma prudente e parcimoniosa, em suma, aumentar a 
inteligência do sistema. 

Em consequência desta forma de trabalhar estabeleceram-se três níveis de concor-
dância:

1.  Nível de Consenso A, exprime o conjunto de elementos partilhados por todas 
ou quase todas as pessoas que participaram no TT.

2.  Nível de Consenso B, exprime o conjunto de elementos partilhados por um 
conjunto expressivo de elementos do TT.

3.   Nível de Consenso C, exprime o conjunto de elementos que foram considera-
dos relevantes, mas acerca dos quais houve leituras diversificadas, não se tendo 
podido identificar uma direção claramente dominante.

Nos pontos 2. e 3., para além das afirmações, por não serem elementos de total ou 
quase total concordância, são também apresentadas as dúvidas e as alternativas 
(D&A), se as houver, que o TT discutiu.

A sua inclusão não significa que o Steering Committee concorde ou discorde delas, 
mas somente se relata a discussão ocorrida.

Entendeu-se apresentar todos os níveis de concordância, não só por razões de éti-
ca, mas também porque mesmo as divergências são formas de enriquecer o debate, 
apontar caminhos e problematizar uma questão que é complexa por natureza.
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Foram convidados a pertencer ao grupo de reflexão pessoas de várias proveniências, 
por forma a cobrir o mais possível as diferentes dimensões da doença: cientistas das 
áreas da imunoterapia, saúde pública e gestão, gestores de saúde, representado di-
versas regiões do País, associações de doentes, médicos especialistas em oncologia 
médica e em pneumologia, deputados e representantes de partidos políticos com as-
sento na Assembleia da República, serviços do Ministério da Saúde, as três ordens 
profissionais mais relevantes para o assunto (médicos, farmacêuticos e enfermeiros) e 
a associação nacional que representa a indústria farmacêutica. A lista das pessoas e 
respetivas organizações consta do último capítulo do presente estudo.

Habitualmente, recorre-se ao anglicismo de TT para designar este método de trabalho, 
doravante chamado pelo acrónimo TT. Do mesmo modo a coordenação do TT costu-
ma ser designada na literatura por “Steering Committee” doravante chamada por SC. 
Formou-se, portanto, um TT a trabalhar por níveis de concordância.

O TT reuniu sucessivamente com temáticas adiante explanadas e em cada reunião, 
para além da discussão plenária, decorreram reuniões temáticas. 

Tanto as reuniões plenárias como as temáticas foram acompanhadas por relatores 
científicos que registaram todo o debate. O debate plenário foi moderado por um inves-
tigador da Universidade de Lisboa, o Professor Guilherme Vitorino, externo à situação 
e descomprometido com qualquer das posições.

Em termos de controlo ético, salienta-se que apesar do trabalho decorrer sob a orienta-
ção da Universidade Católica Portuguesa, e portanto sujeito à metodologia científica e 
com a independência que essa condição impõe, o trabalho resultou de uma solicitação 
efetuada pela Bristol-Myers Squibb acerca da realidade da imuno-oncologia em Por-
tugal; não houve qualquer contacto entre a BMS e os elementos do TT acerca deste 
estudo. A composição do SC não tinha nenhum representante da empresa menciona-
da, tendo atuado com total independência científica. Reitera-se que nenhum membro 
do TT foi remunerado pela sua participação.

Todos os participantes do TT, para além de terem sido convidados a participar nas 
reuniões plenárias e temáticas, foram fortemente instados a contribuírem por escrito 
com opiniões, reflexões e revisão do texto-base agora apresentado, numa lógica de 
revisão por pares.
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Apesar de ser bastante aproximado, não se pode designar a metodologia empregue 
por método Delphi porque nem todos os seus elementos constitutivos foram aplicados. 
O privilégio foi dado à obtenção de níveis de consensos e não tanto a apurar posições 
relativas, grupais ou de total concordância. Também não foram medidos quantitativa-
mente os graus de concordância ou divergência dos membros do TT, tendo-se procu-
rado os consensos por via qualitativa da discussão.

Pode-se forçar a leitura quantitativa se, sobre o universo do TT, se avaliar as discor-
dâncias à última versão do texto final, presumindo portanto que uma não manifesta-
ção corresponderia a uma concordância, elemento expressamente redigido na última 
iteração do documento. Pode portanto afirmar-se que há uma opinião quase unânime 
sobre o texto adiante apresentado, sendo que as divergências estão espelhadas nos 
níveis B e C.

As sessões plenárias tiveram uma sequência diacrónica nas suas temáticas e foram 
antecedidas por uma pré-fase de preparação das sessões, a qual foi despoletada em 
julho de 2015 com a constituição do SC, tendo nele sido integrada uma médica es-
pecialista em Oncologia Médica e Investigadora em Políticas de Saúde (Doutora Carla 
Sousa Pontes). A coordenação do estudo e por inerência do TT e do SC foi assumida 
pela Doutora Carla Sousa Pontes. Numa fase posterior, em abril de 2016, reforçou-se 
o SC com um investigador de gestão de saúde (Professor Doutor Henrique Lopes). 

Foi de seguida identificada e coletada a bibliografia crítica para suporte aos trabalhos e 
selecionada a composição conceptual do TT, para que pudesse refletir o máximo pos-
sível de dimensões do problema, posições de política de saúde, sensibilidades clínicas 
e de gestão/administração da saúde. Grande destaque foi desde o início pensado para 
o contributo dos doentes.

A primeira sessão plenária decorreu durante toda a tarde do dia 16 de fevereiro de 2016 
e foi dedicada à caracterização do atual estado da imuno-oncologia em Portugal. Além 
desse trabalho plenário reuniram-se quatro grupos de trabalho temáticos. A saber: 

Grupo 1 – O estado atual da imuno-oncologia (epidemiologia, rede de cuidados e 
acesso dos doentes); 

Grupo 2 – Tratamento do cancro (evolução do tratamento, definições de novos trata-
mentos, preços e custos); 
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Grupo 3 – Impacto global do cancro (dimensões socioeconómicas e qualidade de vida 
do doente e seu cuidador); 

Grupo 4 – Valor em oncologia (métricas e monitorização, modelos de financiamento, 
gestão de recursos e expectativas).

A segunda sessão plenária decorreu durante toda a tarde do dia 29 de março de 2016 
e foi dedicada à discussão acerca de um cenário eventual para os doentes, cuidadores 
e outros, acerca da imuno-oncologia em Portugal. Além desse trabalho plenário reuni-
ram-se quatro grupos de trabalho temáticos. A saber:

Grupo 1: Utilização da imuno-oncologia; 

Grupo 2: Recursos para a utilização da imuno-oncologia;

Grupo 3: Métricas e processos de avaliação da utilização de imuno-oncologia;

Grupo 4: Abordagem intersectorial.

A terceira sessão plenária decorreu durante toda a tarde do dia 17 de maio e foi dedi-
cada à discussão sobre a criação de valor e a sustentabilidade do SNS. Além desse 
trabalho plenário reuniram-se dois grupos de trabalho temáticos. A saber:

Grupo 1: Acesso à inovação (modelos de acesso à inovação no pós-Troika, recursos 
disponíveis para a utilização da imuno-oncologia);

Grupo 2: Sustentabilidade e inovação (integração da inovação no SNS, inovação, 
ética e sustentabilidade).

No final das discussões plenária e em grupo de trabalho, cada grupo nomeou um 
porta-voz (que não o dinamizador), o qual expôs ao plenário, novamente reunido, as 
conclusões a que o seu grupo chegou. Todo o plenário pôde participar na discussão 
dessas conclusões.

Após esse momento e fundamentado no trabalho dos relatores científicos, o SC 
reuniu para discutir o documento e preparar a sessão plenária seguinte. Foi enviado 
com tempo de antecedência um documento técnico para alimentar a discussão e 
proporcionar uma visão panorâmica a todos os elementos do que os restantes gru-
pos, para além daquele em que iria participar, fariam. Todos os elementos poderiam 
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posteriormente enviar contributos do seu grupo de trabalho ou de qualquer outro em 
que não tivesse podido participar, mas para o qual entendesse poder dar contributos.

Na posse de toda a informação coligida nas três reuniões, a informação foi organiza-
da em função do grau de concordância que se encontrou durante os debates. Esta 
análise teve uma base qualitativa na medida em que nem todas as pessoas participa-
ram na discussão de todos os pontos.

Produziu-se então um documento organizado em três partes, os níveis de concor-
dância, e, dentro do grau, segundo a ordem em que foram discutidos para mais fácil 
recordação dos membros do TT. A organização escrita fez-se por temas e dentro 
destes por parágrafos de maneira a que a revisão pelos pares fosse mais fácil e a 
contestação de uma ideia/parágrafo não colocasse em dúvida as restantes que lhe 
estão associadas.

Procurou o SC dar enquadramento teórico à discussão do TT confrontando a discus-
são com o que diz a literatura científica a propósito de um dado tópico. Nem sempre 
foi possível fazê-lo na medida em que muitos pontos da discussão tiveram por base a 
experiência de trabalho dos presentes e outra parte refletiu a discussão internacional 
dos fóruns onde alguns dos membros participaram e que, portanto, não consta ainda 
na literatura publicada.

Esse documento-matriz foi enviado a todos os elementos que participaram no TT 
para que pudessem contestar, acrescer, melhor fundamentar ou outra forma de con-
tributo para a melhoria do texto.
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CONTExTO ATUAL

De acordo com a IARC, o cancro representa a principal causa de mortalidade a nível 
global; afeta mais de 14 milhões de pessoas e é responsável por cerca de 8,2 milhões 
de mortes por ano.

 
As doenças crónicas, nas quais se inclui o cancro, representam 

um enorme desafio para os sistemas de saúde a nível global e uma carga económica 
significativa para os sistemas de saúde, sendo extensa a discussão acerca da relação 
entre os custos e os outcomes. 

Apesar de se verificar uma tendência positiva nas taxas de sobrevivência para muitas 
neoplasias ao longo das últimas décadas, o diagnóstico da doença oncológica numa 
fase avançada representa ainda uma esperança de vida limitada para a maioria dos 
doentes. É consensual que qualquer tratamento que proporcione uma melhoria na 
qualidade de vida a longo prazo, em doentes com doença avançada, seja encarada 
pelos doentes e pelos profissionais de saúde como um avanço para a oncologia e 
para a sociedade. O exemplo mais recente é representado pela imunoterapia, um 
tipo de tratamento que auxilia o sistema imunitário do próprio doente a combater o 
cancro. 

Considera-se transformacional a dinâmica do desenvolvimento destes fármacos 
perante os resultados que têm demonstrado, estando neste momento a decorrer 
centenas de ensaios clínicos com esta classe de moléculas, cujos resultados são 
aguardados com elevada expectativa pelos doentes e pelos profissionais de saúde.

Persistem contudo ainda muitas lacunas de conhecimento quanto aos doentes que 
mais beneficiam desta terapêutica, bem como dos mecanismos subjacentes a pa-
drões de resposta, heterogéneos mesmo em casos clinicamente semelhantes. Es-
tão igualmente por clarificar muitas das particularidades relativas às repercussões 
destes agentes sobre o sistema imunitário dos doentes e sobre o comportamento 
das próprias populações neoplásicas (clones) na emergência de resistências e no 
desencadear de efeitos adversos de natureza autoimune. 

Têm sido referidos efetivamente resultados menos positivos na literatura em geral, 
emergindo desde já um padrão quanto às patologias em fase metastática que mais 
beneficiam destes medicamentos (melanoma, tumores do pulmão e tumores do 
rim, com cerca de 30% de respostas, e linfomas de Hodgkin, em que a proporção 
de doentes com respostas positivas ultrapassa os 80%). Por outro lado, tem sido 
também descrito como consistente o padrão de resposta dos doentes que colhem 
benefícios na redução da doença e na sobrevivência global, em regra com o estabe-
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lecimento lento (semanas ou alguns meses) de sinais de resposta positiva e também 
a sustentabilidade da resposta ao longo do tempo, nos bons respondedores. Tem 
ainda sido apontado, em vários dos ensaios clínicos até agora conhecidos, a fre-
quente persistência da resposta mesmo após a suspensão da medicação.

Deve no entanto destacar-se como nota de cautela que diversos autores têm 
reportado progressões do tumor muito agressivas, no momento da recaída após 
tratamento. Esta constatação obriga a particular atenção na monitorização de doentes 
nos quais o tratamento seja interrompido após boa resposta ou pela presença de 
efeitos adversos limitantes, podendo obviamente relacionar-se com a emergência de 
clones resistentes por diversos mecanismos de seleção celular, aliás, alguns deles 
bem conhecidos da terapêutica antineoplásica em geral.

Em 2014, o European Expert Group on Immuno-Oncology, uma rede independente 
formada por especialistas de oncologia, por doentes e por decisores políticos, ela-
borou um parecer apelando aos governos dos Estados-membros um acesso rápido 
e apropriado a estes fármacos inovadores para os doentes oncológicos.

 
De acordo 

com o relatório, é obrigação dos governos balancear a melhoria do acesso a no-
vas intervenções terapêuticas que possam representar um impacto significativo nos 
doentes, com a necessidade de assegurar a sustentabilidade dos sistemas de saúde, 
melhorando a eficiência global dos cuidados. As soluções propostas pelos especia-
listas em economia da saúde focaram-se quase sempre no investimento em novos 
fármacos ou tecnologias que ofereçam os maiores benefícios pelo dinheiro investido, 
i.e., o melhor valor.

 

Mantêm-se atuais as iniquidades no acesso a cuidados de saúde “estado da arte” 
dentro e entre diferentes países, sendo considerado este um problema transversal a 
todo o território europeu. 

Colocar em prática um modelo de valor reveste-se de enorme complexidade, sobre-
tudo quando aplicado a doentes oncológicos que em muitos casos têm disponíveis 
um número limitado de opções. É crucial e determinante a correta avaliação do valor; 
será igualmente desafiador colocar em prática métricas de valor dentro de um con-
texto abrangente de recursos disponíveis e da sustentabilidade a longo prazo dos 
sistemas de saúde.
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A IMUNOTERAPIA  
NO TRATAMENTO DO CANCRO

A imunoterapia do cancro conheceu um percurso atribulado mas notável, desde as 
descrições iniciais das “Toxinas de Coley” em finais do século xix, até à era dos an-
ticorpos imunomoduladores, no século xxi. Fundamentadas na vigilância e atividade 
antitumoral dos linfócitos, nomeadamente de células T, as estratégias de imunotera-
pia têm uma capacidade única de induzir respostas duradouras no hospedeiro, gra-
ças à sua capacidade adaptativa e memória imunitária. Células T “memória” podem 
efetivamente permanecer no organismo durante décadas, proporcionando assim um 
“princípio ativo” de longa duração e autorrenovável. 

Para indução das respostas duradouras por linfócitos T é necessário que estes se-
jam e permaneçam ativados e funcionais. Para tal é necessário evitar a sua inibição 
por mecanismos autorregulatórios, essenciais para a prevenção de autoimunidade, 
impostos pelos ditos checkpoints imunes. Estes são correcetores de linfócitos T, no-
meadamente os recetores Cytotoxic T-lymphocyte antigen 4 (CTLA-4) e Programmed 
cell death protein 1 (PD-1), que inibem a sua ativação, reduzindo a sua ação citotó-
xica. O bloqueio terapêutico destes recetores, através de anticorpos monoclonais 
(checkpoint inhibitors), permitiu nesta década uma revolução no tratamento do mela-
noma avançado, estendendo-se agora a vários outros tipos de tumores. Aqui intro-
duzimos as bases científicas da imunoterapia para se compreender o seu potencial 
transformador no tratamento do cancro.

BREVE PERSPETIVA HISTóRICA

A história da imunoterapia do cancro remonta ao final do século xix, quando William Coley usou 
preparados (filtrados) de bactérias, como “vacinas terapêuticas” para doentes com cancro. 
O primeiro doente tratado por Coley, em 1891, um homem de 21 anos chamado John 
Ficken, teve uma remissão completa do seu tumor (um sarcoma maligno) que durou 
até à sua morte, de ataque cardíaco, cinco anos depois. Coley continou a tratar cen-
tenas de doentes com os seus produtos, apelidados entretanto de “Toxinas de Coley”, 
até 1936, tendo observado e descrito (também com o auxílio da sua filha) múltiplos 
casos de regressão tumoral. Os tratamentos empíricos de Coley foram validados cien-
tificamente com experiências de transplantação de tumores em ratinhos de laboratório, 
realizadas na década de 1950. Estes estudos mostraram que a exposição a um dado 
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tumor protegia animais de uma segunda exposição ao mesmo tumor, sugerindo assim 
uma resposta imunitária do hospedeiro aos “antigénios” tumorais. Estes antigénios  – 
tumor-associated antigens (TAAs) – só viriam a ser identificados nas décadas de 1980 
e 1990 por Thierry Boon e colegas, conferindo assim uma dimensão molecular à imu-
nologia tumoral.

Na mesma lógica das “Toxinas de Coley”, Lloyd Old e colegas demonstraram em 
1959 que a vacina da tuberculose, BCG (Bacillus Calmette-Guérin), inibia o cresci-
mento de tumores em ratinhos. Esta descoberta foi rapidamente transferida para a 
clínica, com remissões tumorais em doentes com melanoma ou cancro da bexiga, 
sendo ainda utilizada hoje em dia na prevenção de recidivas em tumores superficiais 
da bexiga de alto risco de recorrência. O mecanismo de ação envolve a estimulação 
das células apresentadoras de antigénio com subsequente ativação cruzada de lin-
fócitos T antitumorais.

Na sequência da identificação dos TAAs foram desenvolvidos os conceitos de vigilân-
cia imune (immune surveillance) e de immunoediting. A vigilância imune, já postulada 
por Paul Ehrlich, em 1909, e reforçada nas décadas subsequentes, corresponde aos 
mecanismos através dos quais células tumorais são reconhecidas como estranhas 
ao organismo e eliminadas especificamente sem lesão das células saudáveis, tal 
como a eliminação de células infetadas por vírus. Quanto ao immunoediting, também 
conceptualizado por Schreiber (2001), consiste num processo dinâmico composto 
por três fases: na primeira, verifica-se a eliminação do tumor pelo mecanismo de 
vigilância imune; em seguida, existe uma fase de equilíbrio entre o sistema imune e 
o tumor, mantendo-se este num estado de latência; finalmente, as células tumorais 
escapam à contenção do sistema imune e dá-se a progressão que leva a invasão 
e metastização. Perante a compreensão das interações complexas entre células do 
sistema imunitário e células tumorais, a imunoterapia surge, pois, como uma tentativa 
de reverter o processo de escape à imunovigilância por parte das células tumorais, 
promovendo uma eliminação eficaz do tumor.
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A RESPOSTA LINFOCITáRIA ANTITUMORAL

Os linfócitos são o subtipo de glóbulo branco capaz de responder e matar células 
tumorais. Apesar de tanto os linfócitos T (assim designados por serem originados no 
timo) como os linfócitos NK (natural killer) serem capazes de destruir células tumorais, 
as estratégias atuais da imunoterapia baseiam-se na ação de linfócitos T, foco de 
algumas considerações que se apresentam de seguida.

Para o desenvolvimento de uma resposta antitumoral eficaz por parte dos linfócitos T, 
é necessário que ocorra um conjunto de etapas sucessivas (Figura 1).

Figura 1. Etapas da resposta antitumoral dos linfócitos T. Adaptado de Chen & Mellman (2013).
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Primeiro, as células apresentadoras de antigénio (APCs, do inglês antigen presen-
ting cell), nomeadamente as células dendríticas, devem capturar proteínas tumorais, 
processá-las, partindo-as em péptidos, e conjugar esses peptidos com moléculas 
do complexo maior de histocompatibilidade (MHC, do inglês major histocompatibility 
complex), permitindo a interação específica com o recetor dos linfócitos T (TCR, T 
cell receptor). Este processo de apresentação dos TAAs ocorre sobretudo ao nível 
dos gânglios linfáticos, nomeadamente daqueles que drenam o tecido onde o tumor 
se está a desenvolver. É através desta apresentação que os linfócitos T, cujos TCRs 
reconhecem TAAs, são ativados e se diferenciam em células ditas efetoras, dotadas 
de atividade antitumoral. Este processo, designado priming, inicia-se portanto com o 
reconhecimento do antigénio específico (ligado ao MHC na superfície da APC) pelo 
TCR. Porém, a estimulação do TCR não é suficiente para ativar eficazmente a célula 
T. São necessários sinais complementares providenciados por moléculas ditas coes-
timulatórias (ou coinibitórias). Um exemplo clássico é fornecido pelo correcetor CD28, 
que, expresso pela célula T, interage com os ligandos CD80 (B7-1) e CD86 (B7-2), 
expressos pela APC. Para além do CD28, existem várias outras moléculas, expressas 
pelas células T, tais como CD137, Ox-40 ou CD27, que atuam na sinapse imune 
fornecendo sinais coestimulatórios (Figura 2). O efeito oposto é mediado por outros 
recetores, como o CTLA-4 ou o PD-1, que fornecem sinais inibitórios, os quais impe-
dem a ativação e proliferação dos linfócitos T; estes recetores inibitórios são também 
designados por checkpoints imunes. 

Uma vez ativadas, as células T efetoras devem migrar até ao local do tumor, guiadas 
por estímulos quimiotáticos (quimicionas), num processo designado T-cell trafficking 
(Figura 1). Já no microambiente tumoral, os linfócitos T são designados por tumor-in-
filtrating lymphocytes (TILs). A identificação de TILs em biopsias tumorais demonstra 
uma resposta imunitária em curso, e tem sido correlacionada com um prognóstico 
mais favorável em diversos tipos de cancro. Além de usar TILs como fator de prog-
nóstico, a imunoterapia pretende estimulá-los para obter efeitos terapêuticos, isto é, 
reduzir e até (idealmente) eliminar a massa tumoral.
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Figura 2. 

 Moléculas implicadas na ativação dos linfócitos T, incluindo o TCR e correcetores estimulatórios 

(como CD28 , CD137 ou CD27) ou inibitórios (CTLA-4 e PD-1).

MANIPULAçãO TERAPêUTICA DA RESPOSTA LINFOCITáRIA ANTITUMORAL

A descoberta dos TAAs e a compreensão cada vez mais aprofundada desta interação 
entre o sistema imunitário, os tumores e o seu microambiente levou ao desenvolvimen-
to de estratégias terapêuticas baseadas no sistema imunitário. 

A estratégia imunoterapêutica mais simples consiste na administração de citocinas 
como a interleucina-2 (IL-2) ou o interferão-α (IFN-α). O IFN-α possui uma ação antitu-
moral direta e inibe a formação de novos vasos sanguíneos (angiogénese), ao passo 
que a IL-2 é o principal fator de crescimento dos linfócitos T. Como resultado de estu-
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dos clínicos positivos, a agência regulamentar americana do medicamento, FDA, apro-
vou a IL-2 para o tratamento do melanoma metastático em 1998, não se encontrando 
aprovado na Europa devido à falta de ensaios de fase III. Convém referir que a IL-2 e 
o Interferon alfa também foram durante anos utilizados no tratamento dos tumores do 
rim metastizados, com resposta clínica em poucos casos, mas os que respondem com 
respostas duradouras. A principal toxicidade da IL-2 está associada à síndrome de 
hiperpermeabilidade capilar, a qual origina a hipotensão e insuficiência renal; contudo, 
estes problemas podem ser contornados com segurança através de monitorização 
apropriada e hidratação energética. Esta terapêutica também tem o risco de desen-
volvimento de reações autoimunes, mais frequentemente vitiligo e tiroidite, as quais 
estão associadas a maior eficácia antitumoral. Outra estratégia imunoterapêutica am-
plamente testada no melanoma foi a vacinação. Estas vacinas terapêuticas expõem os 
linfócitos T a um ou mais antigénios tumorais através do seu DNA ou RNA codificantes 
ou péptidos/ proteínas purificadas; ou através de células dendríticas previamente “car-
regadas” com o antigénio peptídico. O objetivo é a ativação dos linfócitos T específicos 
para o(s) antigénio(s) tumoral(ais), utilizando-se adjuvantes imunoestimuladores para 
que a resposta seja robusta e culmine com o desenvolvimento de células de memória. 
Porém, e apesar de bem toleradas, as vacinas testadas não se mostraram em geral 
mais eficazes no controlo da doença ou prolongamento de sobrevivência global do que 
os cuidados-padrão. Um dos melhores resultados foi obtido recentemente com uma 
vacina gp100 peptídica e altas doses de IL-2, que produziu melhorias significativas na 
resposta clínica. 

É de referir, fora do contexto do melanoma, que outra vacina obteve uma aprovação 
pioneira em 2010 pela agência reguladora americana: Sipuleucel-T, uma vacina de cé-
lulas dendríticas “carregadas” com o antigénio PAP, conferiu um aumento da sobre-
vivência global de 4 meses a homens com cancro da próstata avançado e resistente 
à castração em ensaio clínico de fase III. Atualmente, decorre em Portugal um ensaio 
clínico de fase III que estuda o valor da associação à quimioterapia de uma vacina de 
células dendríticas.

As estratégias discutidas (citocinas e vacinas) focam-se na estimulação de uma resposta 
imunitária mas ignoram os potentes mecanismos imunossupressores que o tumor de-
senvolve como estratégia de escape. Foi nesse sentido que, na última década, os imu-
nologistas decidiram apostar na manipulação dos mecanismos inibitórios – checkpoints 
imunes. Estes têm como função manter a tolerância ao próprio e mitigar lesão tecidular 
em situações inflamatórias, protegendo o organismo de reações autoimunes. No entan-
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to, esta função homeostática pode ser subvertida pelos tumores, uma vez que os re-
guladores negativos das funções dos linfócitos estão frequentemente sobre-expressos 
em ambientes tumorais. Assim, o objetivo da intervenção sobre estes mecanismos visa 
repor a função imunológica antitumoral. Tal pode ser conseguido através de anticorpos 
imunomoduladores, os quais são específicos para moléculas que controlam a ativação 
dos linfócitos T, e não para antigénios tumorais como a maioria dos anticorpos anterior-
mente utilizados na clínica. Em suma, os anticorpos imunomoduladores visam ativar a 
resposta imunitária endógena através do alívio de mecanismos de supressão a que os 
linfócitos T estão sujeitos no ambiente tumoral. 

MANIPULAçãO DOS CHECKPOINTS IMUNES: CHECKPOINT INHIBITION

Intervindo na regulação fisiológica da resposta imunitária, nomeadamente ao nível da 
ativação dos linfócitos T, os checkpoints imunes desempenham um papel de des-
taque na supressão da imunidade antitumoral. Diversas moléculas têm sido identifi-
cadas e estudadas, como é o caso de CTLA-4, PD-1, LAG-3, TIM-3 ou KIRs. Pelo 
facto de estes recetores se encontrarem na superfície celular, são passíveis de serem 
manipulados através de anticorpos monoclonais. Graças ao sucesso dos resultados 
obtidos nos últimos anos com anticorpos anti-CTLA-4 e anti-PD-1, esta estratégia 
terapêutica constitui atualmente uma fonte de grande expectativa e esperança no 
tratamento de múltiplos tipos de cancro.

Cytotoxic T-lymphocyte antigen 4 (CTLA-4) é um recetor expresso exclusivamente 
em linfócitos T que apresenta uma grande homologia com CD28, partilhando com 
este os mesmos ligandos, B7-1 (CD80) e B7-2 (CD86). Porém, o CTLA-4 estabelece 
ligações mais fortes com estes do que o CD28, “ganhando-lhe” num ambiente de 
competição molecular, e impondo assim os seus sinais inibitórios nos linfócitos T. O 
CTLA-4 só é expresso após ativação da célula T (via TCR), num mecanismo regula-
dor de feedback negativo. Na década de 1990, os trabalhos pioneiros de Jim Allison 
e colegas mostraram que a terapêutica com anticorpos anti-CTLA-4 era capaz de es-
timular respostas antitumorais com erradicação tumoral em ratinhos transplantados 
com tumores imunogénicos. Estes resultados pré-clínicos encorajaram o desenvolvi-
mento e experimentação clínica de dois anticorpos monoclonais totalmente humani-
zados anti-CTLA-4, o Ipilimumab (do isotipo IgG1) e o Tremelimumab (isotipo IgG2), 
tendo iniciado ambos testes clínicos em 2000. Como todos os agentes contra o can-
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cro, começaram ambos por ser testados em monoterapia e em estadios avançados 
de doença que não respondiam à terapêutica convencional. Apesar de os estudos de 
fase I e II apresentarem resultados idênticos para os dois anticorpos, o Ipilimumab foi 
mais cuidadosamente estudado em doses e esquemas terapêuticos diferentes e ob-
teve resultados superiores nos estudos de fase III. Com efeito, o Ipilimumab tornou-se 
na primeira terapêutica a apresentar aumento da sobrevivência global em melanoma 
metastático (com cerca do dobro da taxa de resposta a 3-5 anos comparado com 
a quimioterapia convencional) e foi em 2011 aprovado pelas agências reguladoras 
dos EUA, União Europeia e Austrália, para o tratamento desta neoplasia. Um outro 
checkpoint inibitório que tem apresentado resultados promissores na terapia do can-
cro é a via de PD-1 (programmed cell death protein 1), que é essencial para proteger 
os tecidos de autoimunidade. Por exemplo, ratinhos em que este gene foi eliminado 
geneticamente desenvolveram cardiopatia autoimune e síndromes do tipo lúpus, em-
bora menos graves do que os observados na ausência de CTLA-4. PD-1 é expresso 
sobretudo em linfócitos T ativados, mas também em linfócitos B e células natural killer 
(NK). Os seus dois ligandos conhecidos são PD-L1 (programmed cell death 1 ligand 
1) e PD-L2 (programmed cell death 1 ligand 2). PD-L1 é difusamente expresso em 
vários tipos celulares, incluindo células hematopoiéticas e células epiteliais, e frequen-
temente aumentado em células tumorais. A expressão de PD-L2 é mais restrita, en-
contrando-se sobretudo em células dendríticas ativadas e em linfócitos B. Um aspeto 
importante e distinto de CTLA-4 é o facto da interação entre PD-1 e os seus ligandos 
ocorrer predominantemente nos tecidos periféricos (incluindo tumores) em vez dos 
gânglios linfáticos. Assim sendo, as duas vias de inibição desempenham papéis não 
redundantes e até complementares na regulação da ativação e funções dos linfócitos 
T: enquanto o CTLA-4 regula predominantemente a ativação das células T (priming), 
PD-1 regula sobretudo a atividade dessas células nos tecidos periféricos/tumores.

A ligação de PD-1 transmite um sinal inibitório que reduz a proliferação e a produção 
de citocinas, levando eventualmente à “exaustão” (perda de função) dos linfócitos T 
efetores. É de salientar que PD-1 encontra-se expresso em concentrações elevadas 
em TILs de vários tumores; e que PD-L1 é frequentemente sobre-expresso à superfície 
de células de múltiplos tumores (sólidos ou hematológicos), associando-se tipicamente 
a um mau prognóstico para os doentes. Em conjunto, esta evidência suporta a hipóte-
se da expressão de PD-L1 ser um mecanismo crítico de evasão imune, e fundamenta 
o racional de bloquear a via inibitória PD-L1/PD-1 para tratamento do cancro. Após 
validação desta estratégia em modelos pré-clínicos, desenvolveram-se e testaram-se 
anticorpos bloqueadores do eixo PD-L1/PD-1 em diversos ensaios clínicos.
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Um dos primeiros a obter resultados clínicos foi o Nivolumab, um anticorpo monoclo-
nal IgG4 totalmente humano dirigido contra PD-1. Um estudo de fase I/II demonstrou 
respostas objetivas em cerca de 25% dos doentes com melanoma, cancro do pulmão 
e de células renais. Resultados ao fim de 1 ano de follow-up no subgrupo de doentes 
com melanoma mostraram respostas duradouras, com taxas de respostas objetivas 
de 31% e respostas estáveis em 7% adicionais. Outro anticorpo monoclonal anti-PD-1, 
o Pembrolizumab, registou respostas em 38% dos doentes, sem diferença entre os 
doentes que tinham ou não recebido Ipilimumab previamente. Estes dados sugerem 
que o bloqueio da via PD-1 pode ser útil no tratamento de tumores que não respondem 
ao Ipilimumab. Resultados promissores relativos à eficácia e durabilidade das respos-
tas obtidas com anti-PD-1 foram encontrados, além de no melanoma, noutros tipos 
de cancro, nomeadamente no cancro colorretal, cancro de células renais ou cancro 
da próstata. De forma análoga, têm sido desenvolvidos anticorpos dirigidos ao ligando 
PD-L1, com resultados clínicos semelhantes, mas uma taxa de resposta ligeiramente 
inferior ao tratamento com anti-PD-1. No seguimento do sucesso das respetivas mono-
terapias, procedeu-se a ensaio de fase I com a terapêutica combinada com Ipilimumab 
(anti-CTLA-4) e Nivolimab (anti-PD-1) em doentes com melanoma avançado. Os resulta-
dos foram muito encorajadores, pois cerca de metade dos doentes apresentaram uma 
resposta duradoura com redução da massa tumoral superior a 80% (Gráfico 1). Aspetos 
mais clínicos destas terapêuticas já aprovadas, incluindo os seus efeitos adversos, tipi-
camente relacionados com inflamação e autoimunidade, serão discutidos de seguida.
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GRáFICO 1 AtividAde clínicA noS doenteS que receBerAm 
terApêuticA comBinAdA com nivolumAB e 
ipilimumAB. 

300

200

40

20

60

80

100

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

A

250

200

150

50

100

0

B

M
ud

an
ça

 n
as

 le
sõ

es
 a

lv
o 

re
la

tiv
am

en
te

 à
 li

nh
a 

ba
se

 (%
)

M
ud

an
ça

 n
as

 le
sõ

es
 a

lv
o 

re
la

tiv
am

en
te

 à
 li

nh
a 

ba
se

 (%
)

Semanas decorridas desde o início do tratamento

Doentes



32

Os Spider plots representados  no painel A mostram as alterações da carga tumoral em 
relação à linha basal, medidas como a soma dos produtos dos diâmetros perpendicu-
lares de todas as lesões-alvo. Os triângulos vermelhos indicam o primeiro aparecimento 
de uma nova lesão. As linhas tracejadas no indicam uma melhoria de 50% e de 80%  
em lesões-alvo em relação à linha basal. O painel B representata d alteração percentual 
máxima em lesões-alvo, quando comparadas com as medições basais. (Adaptado de 
Wolchok, J. D. et al. 2013. Nivolumab plus Ipilimumab in Advanced Melanoma. N. Engl. 
J. Med. 369, 122–133)

DIREçõES FUTURAS: NOVAS ESTRATÉGICAS DE IMUNOTERAPIA

Vivemos tempos de enorme dinamismo e entusiasmo na investigação fundamen-
tal e clínica em imunoterapia relacionada com o cancro. Terapias adotivas celulares 
(usando células em vez de anticorpos) e vacinas estão a ser (re)exploradas em com-
plemento a checkpoint inhibition. Quanto a esta, além de CTLA-4 e PD-1, outras vias 
inibitórias estão a ser testadas, tais como o Lymphocyte activation gene 3 (LAG-3), 
um recetor inibitório expresso em TILs, células NK, B e dendríticas; ou o T cell mem-
brane protein 3 (TIM-3), um recetor inibitório expresso em subtipos de linfócitos T 
antitumorais. Por outro lado, os checkpoint inhibitors estão a ser testados clinica-
mente em combinação com terapias-alvo e convencionais – rádio ou quimioterapia. 
Ao induzirem morte de células tumorais, com consequente libertação de antigénios 
tumorais, essas terapias citotóxicas têm a capacidade de promover a estimulação da 
resposta imunitária (“immunogenic cell death”), ao passo que os anticorpos imuno-
moduladores reforçam essa ativação ao libertarem os linfócitos T da supressão via 
checkpoints imunes.

 Alegoricamente, ao bloquear os checkpoints imunes estamos como que a retirar um 
“travão” imposto pelo cancro ao sistema imune; uma estratégia complementar seria 
“carregar no acelerador” através da vacinação (com células dendríticas, por exem-
plo) ou com anticorpos agonistas para recetores coestimulatórios, que contribuem 
positivamente para a ativação dos linfócitos T, tais como CD27, Ox40 ou 4-1BB. 
Anticorpos imunomoduladores dirigidos a estes alvos têm demonstrado resultados 
promissores em ensaios clínicos de fase I e II em tumores sólidos ou hematológicos. 
Uma das perspetivas mais encorajadoras perante os resultados obtidos com anti-
corpos imunomoduladores prende-se com a longevidade das respostas terapêuticas 
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induzidas, que tem superado largamente os padrões de outros agentes antitumo-
rais. Este efeito duradouro derivará da capacidade de memória e de adaptação dos 
linfócitos T: estes são altamente diversos, podendo reagir contra células tumorais 
também bastante diferentes (devido à heterogeneidade tumoral); e os linfócitos T de 
memória vivem tipicamente mais de uma década, fornecendo assim um “princípio 
ativo” de longa duração e autorrenovável. 

Finalmente, uma alternativa com grande potencial é o uso de terapias celulares, em 
que linfócitos T são manipulados in vitro (no laboratório), de modo a ativá-los, ex-
pandi-los e aumentar as suas propriedades antitumorais, antes de serem reinjetados 
nos doentes. A terapia celular adotiva tem conhecido resultados notáveis em tumo-
res hematológicos, nomeadamente leucemias ou linfomas de células B, através de 
linfócitos T modificados geneticamente para expressar um recetor quimérico (CAR, 
chimeric antigen receptor) para o antigénio CD19 (específico de células B). A imuno-
terapia, nas suas várias estratégias e combinações, é pois um motivo de grande alen-
to e esperança em tratamentos eficazes e duradouros para múltiplos tipos de cancro.
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O VALOR E INOVAçãO  
EM SAÚDE

Define-se valor como a obtenção de resultados (outcomes) que são relevantes para 
os doentes com os recursos disponíveis, não sendo um ideal abstrato nem uma forma 
alternativa de apelidar a redução de custos. 

As pressões colocadas aos sistemas de saúde, aliadas à recente crise económica e 
financeira, tornaram o conceito de valor um objetivo comum para os policymakers, para 
os profissionais e para os doentes. Parece pois evidente a necessidade absoluta da 
utilização eficiente dos recursos existentes, de forma a prestar aos doentes o melhor 
dos cuidados, contribuindo para a melhoria dos outcomes, enquanto é assegurada a 
sustentabilidade dos sistemas de saúde. 

É crucial a compreensão de que a definição de valor para o doente varia de acordo com 
a patologia em questão, existindo disponíveis algumas ferramentas para a avaliação do 
valor, sendo a Razão Incremental de Custo-Efetividade (em inglês ICER – incremental 
cost-effectiveness ratio) a mais frequentemente utilizada nas avaliações económicas e 
nas avaliações de tecnologias da saúde. Em última análise, e independentemente da 
ferramenta utilizada, a definição de valor deve ser baseada no que mais relevância tem 
para os doentes.

As principais métricas utilizadas na avaliação dos benefícios para os doentes são a 
extensão na qual um novo tratamento é capaz de prolongar a vida num dado doente 
(sobrevivência) e o impacto global do tratamento na qualidade de vida.

 

É extensa a bibliografia onde são expressos os receios da comunidade científica 
acerca das métricas utilizadas nos ensaios clínicos, nomeadamente a sobrevivência 
e a qualidade de vida. Sociedades científicas na área da oncologia apelaram a uma 
abordagem consistente na aferição do benefício de novos fármacos

 
e têm vindo a tra-

balhar no desenvolvimento de novas ferramentas de avaliação, de forma a que os de-
cisores possam estabelecer prioridades na definição dos tratamentos que apresentam 
a maior probabilidade de representar o maior benefício para os doentes.

 
A European 

Society of Medical Oncology (ESMO) desenvolveu a Magnitude of Clinical Benefit Scale 
(MCBS).

 
É um instrumento baseado em outcomes utilizados muitas vezes em ensaios 

clínicos, que aguarda ainda a validação ou a exploração do benefício para além dos 
sistemas controlados dos ensaios clínicos em termos de custos e de qualidade de vida.
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MEDIR O QUE É RELEVANTE 

A utilização das métricas adequadas, que traduzem o valor total para os doentes dos 
novos tratamentos, representa um desafio que determinará a transferência para a prá-
tica do conceito de valor. Para as terapêuticas inovadoras na área da oncologia, as 
métricas intermédias correlacionam-se com a sobrevivência a longo prazo, de forma a 
avaliar o potencial total destes fármacos. São igualmente necessários dados “do mun-
do real”, fora do contexto dos ensaios clínicos, quanto aos efeitos a longo prazo na vida 
dos doentes, em termos de benefícios, custos e impacto na qualidade de vida. Con-
vém destacar como relevante a medida da redução dos custos indiretos do tratamen-
to do cancro, como a diminuição do absentismo, dos custos associados a terceiros 
cuidadores, a necessidade de continução da prestação de cuidados de saúde (com 
os consequentes custos adicionais) e a redução da perda de anos potenciais de vida.

A comunidade científica e a sociedade civil encaram com entusiasmo os dados pro-
missores da sobrevivência a longo prazo em doentes com doença avançada e com 
opções terapêuticas limitadas, nunca antes revelados. 

A sobrevivência e a progressão livre de doenças têm sido utilizadas como medidas gold 
standard nos ensaios clínicos, envolvendo doentes oncológicos.

 
No entanto, os doen-

tes oncológicos tratados com imunoterapia têm revelado um benefício na sobrevivência 
a longo prazo e muitos mantêm-se vivos dez ou mais anos após o início do tratamento.

 

A demonstração do benefício na sobrevivência a longo prazo implicaria ensaios clínicos 
longos o que comprometeria o acesso dos doentes a estes fármacos promissores. 
Reconhece-se pois a necessidade de métricas intermédias que possam estabelecer a 
ligação entre os benefícios observados nos ensaios clínicos e a sobrevivência de longa 
duração.

 
O resultado dos ensaios de fase IV é essencial para complementar a avaliação 

dos benefícios a longo prazo, dos riscos associados a estas terapêuticas e do impacto 
global na qualidade de vida dos doentes e dos cuidadores, ao longo do tempo. 

As medidas da qualidade de vida encontram-se muitas vezes reduzidas aos efeitos 
secundários dos tratamentos administrados durante os ensaios clínicos. No entanto, o 
impacto que um dado tratamento tem na qualidade de vida de um doente não se limita 
à presença ou ausência de efeitos secundários e, por exemplo, o impacto que pode ter 
nos cuidadores pode ser considerável.
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CUSTO-EFETIVIDADE 

As ferramentas de avaliação do custo-efetividade começam a afirmar-se como essen-
ciais; no entanto, o tema é controverso em diversos países europeus. 

O número de países a adotar de forma ativa o custo-efetividade como parte do proces-
so de avaliação de tecnologias da saúde mantém-se baixo; por outro lado, a relação 
entre outcomes e custo está a ser avaliada em vários projetos-piloto a nível europeu. 

Existe um foco crescente no impacto dos custos associados aos medicamentos e 
à tecnologia, a um nível mais amplo de saúde das populações, com a expansão da 
noção de custo-efetividade para um nível amplo de prestação de cuidados de saúde.

Medidas de custo-efetividade adotadas há alguns anos por países como Portugal, Rei-
no Unido e Suécia têm despertado o interesse recente em outros países europeus. É 
reconhecido que existe âmbito para uma cooperação entre países no que respeita à 
HTA; no entanto, tal situação deverá ter subjacente uma partilha eficiente de dados. A 
Rede Europeia de Avaliação de Tecnologias da Saúde (European Network for Health 
Technology, EUnetHTA) reconhece que uma colaboração mais estreita entre países po-
derá tornar mais precisas as decisões no campo do custo-efetividade; facilitará igual-
mente a partilha de informação e, eventualmente, aumentará a transparência acerca 
das estratégias de negociação.

Um número crescente de países tem vindo a implementar mecanismos combinados 
de payment-for-performance e de risk-sharing, com o intuito de maximizar o valor do 
investimento em tecnologias da saúde. Outros países submetem os seus fármacos a 
uma reavaliação regular após a sua aprovação pelas entidades competentes. O desen-
volvimento de um modelo de reembolso sustentável poderá beneficiar quem fabrica e 
quem paga. Uma abordagem baseada no valor, com ênfase em critérios de custo-efeti-
vidade e em outcomes amplos, poderá tornar-se uma tendência dominante na Europa. 
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DA TEORIA à PRáTICA 

Em toda a Europa começam a surgir exemplos de abordagens inovadoras na área do 
acesso a novos fármacos para o tratamento da doença oncológica. Soluções espe-
cíficas poderão variar de acordo com a especificidade do contexto e a aplicabilidade 
de algumas das medidas carece ainda de validação a longo prazo. A inovação poderá 
ser integrada nos orçamentos e nas orientações existentes, através da definição de um 
limite para determinar o benefício e o valor de novas terapêuticas, associado a uma es-
trutura que contemple a descomparticipação de fármacos que deixaram de apresentar 
critérios de efetividade. Por outro lado, as inovações terapêuticas deverão ser reavalia-
das de forma contínua, recorrendo-se a “dados do mundo real” acerca do impacto nos 
doentes. Outra medida recentemente sugerida refere-se à alocação de financiamento 
próprio para as “melhores inovações”, à semelhança do que se verifica em França. 

A criação de fundos especiais para fármacos, relacionados com o tratamento oncoló-
gico, reveste-se de elevada importância social; o Cancer Drugs Fund do Reino Unido é 
um exemplo; criado inicialmente como uma medida temporária para financiar fármacos 
que não tinham sido ainda aprovados para o NHS pelo National Institute for Health 
and Clinical Excellence (NICE) ou que tinham sido previamente classificados como não 
custo-efetivos, o futuro do Fund tem sido alvo de acesa discussão.

Os modelos de partilha de risco podem assumir diferentes formatos; muitas vezes 
representam alternativas para um acesso condicionado em que os pagadores confe-
rem o acesso, reservando-se o direito de reverter a decisão ou de exigir o reembolso 
ao fabricante, quando não se verifiquem evidências positivas no impacto clínico e 
económico ou quando não se atingem determinados outcomes preespecificados. 

A inovação na gestão dos novos fármacos implicará igualmente medidas inovadores 
na alocação e monitorização dos recursos disponíveis. Para além das associações de 
doentes e das sociedades profissionais, outros stakeholders deverão desempenhar um 
papel essencial na obtenção do equilíbrio entre o acesso à inovação e a sustentabilidade 
dos sistemas de saúde. A obtenção de dados compreensivos acerca do valor, a estru-
tura e fluxo de acesso à inovação, o diálogo e o envolvimento intersectorial permitirá a 
obtenção de benefícios significativos para os doentes e para a sociedade.
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NíVEL DE CONSENSO A

CONHECIMENTO ExISTENTE  
EM PORTUGAL SOBRE A 
DOENçA ONCOLóGICA

1.  De acordo com a Direção-Geral de Saúde (DGS), prevê-se um aumento da inci-
dência de cancro em Portugal. As evidências revelam que a incidência de neo-
plasias é superior nas zonas urbanas, essencialmente em adolescentes do sexo 
feminino. O principal fator de risco para as neoplasias é o envelhecimento, que 
representa um enorme desafio multissectorial. Na União Europeia, a previsão rea-
lizada pela Internacional Agency for Research on Cancer (IARC), e tendo como 
base apenas o envelhecimento da população, determina um aumento dos novos 
casos de cancro em 13,7% até 2050. As previsões para Portugal são semelhan-
tes e apontam para um acréscimo de 12,6%.

2015
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PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DA INCIDÊNCIA DE CANCRO EM PORTUGAL (2015 A 2035)

Fonte: in DGS 2015

GRáFICO 2 
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2.  O cancro é a principal causa de morte antes dos 70 anos de idade, no conjunto 
das causas de mortalidade em todas as idades, e ocupa o segundo lugar depois 
das doenças cérebro-cardiovasculares. Estima-se que por ano, morrerão por 
cancro 25 000 portugueses, com a subjacente diminuição da taxa de mortalidade 
devido a outras patologias provavelmente associada aos avanços tecnológicos 
dos últimos anos. Reitera-se o aumento da incidência de neoplasias, nomeada-
mente a pulmonar, colorretal e mama, devido ao envelhecimento e alterações de 
estilo de vida.

Próstata

Mama

Cólon

Traqueia, Brônquios e Pulmão

Estômago

Reto

Corpo do Útero

Bexiga

Linfoma não Hodgkin

Glândula Tiroideia

TOTAL

Taxa bruta

120.3

62.5

47.6

35.8

27.8

22.7

17.8

17.3

17.1

15.3

444.5

Taxa pad. (pop. Eur.)

90.5

50.2

32.1

26.5

18.9

15.8

12.4

11.3

12.9

13.7

330.3

TAXA DE INCIDÊNCIA DE TUMORES MALIGNOS, PORTUGAL 2010

Fonte: in DGS 2015

TAXA DE INCIDÊNCIA DE TUMORES MALIGNOS (1 000 000 HABITANTES)

TABELA 1 
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3.  A percentagem de cancro infantil tem aumentado 1% por ano, levando a crer que 
os fatores ambientais possam ser nocivos para a grávida, bem como as terapias 
de estimulação da gravidez possam aumentar o risco cumulativo de incidência 
de neoplasias.

4.  Destaca-se a importância dos fatores ambientais e comportamentais como fato-
res promotores de neoplasias. O tabaco e o álcool devem ser encarados como 
importantes fatores de risco, sendo verdade que através da diminuição do con-
sumo dos mesmos registaram-se diminuições na incidência da neoplasia do lábio 
e gástrica, respetivamente. Acrescenta-se ainda que a modificação de compor-
tamentos pode modificar esta tendência negativa. Dados positivos revelam que 
Portugal apresenta os menores consumos de tabaco na Europa, o que se asso-
cia à menor incidência de neoplasias do pulmão. 

5.  Face ao cancro em geral, a mortalidade permanece estável, no entanto, para 
população com idades inferiores a 65 anos, está a diminuir.

FIGURA 42
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6.  Portugal mantém um fraco desempenho da área da neoplasia colorretal em com-
paração com a União Europeia, sobretudo no sexo masculino. Tal constatação 
não tem motivo aparente já que ambos os sexos aderem de igual forma ao ras-
treio, sendo este fundamental para a deteção e tratamento de lesões pré-malig-
nas. 

7.  Relativamente à mortalidade por neoplasia do colo do útero, objetivou-se uma di-
minuição justificada apenas pela realização de rastreio. A Direção-Geral de Saúde, 
refere que a neoplasia do colo do útero é a única patologia do Top 10 que apresen-
ta uma tendência para redução do número de utentes saídos nos últimos anos.

8.  Face ao cancro da mama, sabe-se que, não obstante a incidência da doença 
ter aumentado, não se relataram aumentos relativos à taxa de mortalidade, man-
tendo-se esta constante. É evidente a adesão aos programas de rastreios. A 
tendência crescente está de acordo com o esperado. 

9.  De forma genérica, a mortalidade por doença oncológica é mais elevada no in-
terior do País, com incidência superior no Norte e Litoral e letalidade mais acen-
tuada no Interior. A taxa de mortalidade padronizada por tumor maligno, embora 
com flutuações, não tem sofrido alterações significativas nos últimos anos, sendo 
sempre maior nos homens do que nas mulheres. É factual que a mortalidade por 
neoplasia diminuiu nas populações de indivíduos com idades inferiores a 65 anos.
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Taxas brutas de Incidência (por 100 000 

habitantes) por local de residência (NUTSIII 

de 2013) 

Fonte: in DGS 2015

Taxas brutas de Incidência (por 100 000 

habitantes) por local de residência (NUTSIII 

de 2013) 

Fonte: in DGS 2015
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TAxAS BRUTAS DE INCIDêNCIA 
(POR 100 000  HABITANTES) PARA O TOTAL 
DE CANCROS, ANO 2009

TAxAS BRUTAS DE MORTALIDADE 
(POR 100 000 HABITANTES) PARA O TOTAL 
DE CANCROS, ANO 2013

FIGURA 3 e 4

NíVEL DE CONSENSO A
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MORTALIDADE PADRONIZADA – TODOS OS TUMORES MALIGNOS, 
AMBOS OS SExOS, 2013

GRáFICO 4

Nota: Foi utilizado o valor do último ano disponível, sendo que o menos recente é 2010.

Legenda:  “Chipre” “CY”; Finlândia”, “FI”, “Suécia”, “SE”, “Malta”, “MT”, “Espanha”, “ES”, 
“Grécia”, “GR”, “Luxemburgo”, “LU”, “áustria”, “AT”, “Bulgária”, “BG”, “Itália”, “IT”, 
“Alemanha”, “DE”, “França”, “FR”, “Bélgica”, “BE”, “Reino Unido”, “UK”, “Irlanda”, 
“IE”, “Holanda”, “NL”, “República Checa”, “CZ”, “Lituânia”, “LT”, “Roménia”, “RO”, 
“Dinamarca”, “DK”, “Estónia”, “EE”, “Polónia”, “PL”, “Letónia”, “LV”, “Eslovénia”, “SI”, 
“Eslováquia”, “SK”, “Croácia”, “HR”, “Hungria”, “HU”, “Portugal”, “PT”.

Fonte: in DGS 2015
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10.  Os principais programas de prevenção primária estão atualmente organizados 
em programas autónomos. Para além destes, programas de promoção de es-
tilos de vida saudáveis e de mobilização dos cidadãos em torno da sua saúde 
devem ser realizados com sede na Direção do Programa das Doenças Onco-
lógicas, favorecendo-se a articulação com o Ministério da Educação e com as 
organizações de doentes.

11.  Salienta-se o facto de os diagnósticos serem realizados em estadios mais pre-
coces, atribuindo-se tais aspetos positivos ao bom funcionamento da rede de 
cuidados de saúde. Os rastreios de base populacional, em Portugal, têm pro-
gredido de uma forma mais lenta do que o desejável; a sua dinâmica mantém-
se sobretudo regional e, consequentemente, demasiado variável, causando ini-
quidades no acesso, em termos geográficos, sendo a variabilidade de grande 
amplitude.

12.  A transformação do cancro numa doença crónica é cada vez mais eviden-
te, com aumento consecutivo da sobrevivência. Foi consensual entre os par-
ticipantes da primeira sessão plenária que a modificação dos estilos de vida, 
como principal estratégia no combate contra o cancro, representa a verdadeira 
inovação em oncologia e não no recurso a fármacos caros que beneficiam um 
número limitado de doentes.

NíVEL DE CONSENSO A
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A IMUNO-ONCOLOGIA ENQUANTO 
ESTRATÉGIA TERAPêUTICA

1.  É factual que a imunoterapia está já vinculada à terapêutica oncológica, sendo os 
melanomas e as neoplasias do rim, os tumores pioneiros no uso de tais modali-
dades. A imuno-oncologia foi considerada pela revista Science, como o avanço 
científico mais significativo de 2013.

2.  O grande ganho da imunoterapia centra-se na forma como se conseguiu alterar 
o curso da doença, atingindo os dois objetivos primordiais do tratamento onco-
lógico: prolongar a vida dos doentes com melhor qualidade de vida. Tem-se con-
seguido demonstrar uma regressão sustentada e duradoura nalgumas situações, 
transformando alguns casos de doença agressiva em doença crónica, pouco 
sintomática.

3.  Desde 2010, desenvolveram-se inúmeros fármacos que interagem com as defe-
sas do hospedeiro, tornando as mesmas substancialmente mais eficazes contra 
o tumor. O objetivo caracteriza-se pelo reforço da nossa imunidade natural – 
as células T –, no sentido em que estas sejam capazes de atuar destruindo as 
células malignas. Esta classe terapêutica tem a capacidade de desativar pontos 
de resistência desenvolvidos pelo tumor.

4.  Recentemente, surgiu um alargamento das perspetivas da sobrevivência em 
muitas neoplasias em fase avançada; a tentativa de atribuir o carácter inovador à 
imunoterapia deve-se ao impacto na sobrevivência nalgumas patologias obser-
vado até ao momento; ressalva-se, no entanto, que estamos ainda numa fase 
muito imatura de utilização destes fármacos e muito se desconhece acerca da 
eficácia e do perfil de segurança a longo prazo.

5.  Apenas alguns tipos de tumores em determinados estadios de doença oncológi-
ca beneficiam destes fármacos, de acordo com as evidências atuais. 

6.  Outra questão complexa é o problema da propriedade intelectual do conheci-
mento científico; hoje em dia é muito condicionado à lógica de patentes, tradu-
zindo uma concretização de soluções muito mais lenta e muito mais dispendiosa. 



50

NíVEL DE CONSENSO A

7.  Atualmente, somos desafiados para entrar numa área de tratamento que é total-
mente diferente daquilo que é o mais convencional dos medicamentos. Contudo, 
embora estes anticorpos não apresentem o típico perfil de toxicidade associado 
ao tratamento do cancro, a utilização da imunoterapia tem a capacidade de de-
sencadear outros efeitos adversos.

8.  A imunoterapia terá ainda um longo percurso, nomeadamente no que diz respeito 
à compreensão da sua utilização; foi realçada a necessidade de aprofundar a 
investigação em determinadas áreas, nomeadamente na área dos biomarcado-
res que permitam a seleção de doentes e da monitorização da resposta.

9.  O papel da investigação clínica é fundamental. Neste momento, a investigação 
incide na seleção dos resultados que constituam evidência, através da realização 
de ensaios clínicos complexos envolvendo muitos doentes, com particularidades 
individuais muito distintas, o que resulta em avaliação de respostas demasiado 
generalistas. 

a.  É recomendável que o uso destes fármacos seja reservado a centros/uni-
dades de oncologia com os recursos humanos e técnicos adequados à sua 
administração e monitorização (quer em termos de resposta tumoral quer em 
termos de avaliação do doente a longo prazo, nomeadamente relativo aos 
efeitos a nível do sistema imunitário).

b.  Os efeitos adversos que podem ser desencadeados por este tipo de fárma-
cos diverge dos efeitos indesejáveis habituais da quimioterapia citotóxica e 
obriga ao conhecimento aprofundado dos seus mecanismos de ação, bem 
como do tratamento dos efeitos que podem induzir, nomeadamente no cam-
po da reações autoimunes, com o aparecimento de doenças deste foro.

 A administração deste tipo de medicamentos deve ser registada em sistemas 
informáticos que possibilitem futuramente a monitorização e o desempenho 
inerente a determinado tratamento.

a.  Os efeitos secundários do foro autoimune provocados pelos medicamentos 
aqui em análise podem ser devastadores e ter custos muito elevados para o 
sistema de saúde.

10.
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GESTãO DA DOENçA

1.  É necessário assegurar que todos os hospitais detêm e aplicam Protocolos de 
Diagnóstico, Estadiamento, Tratamento e Seguimento.

2.  Em 2015 foram elaboradas três redes de referenciação de especialidades relacio-
nadas com a doença oncológica: oncologia médica, radioncologia e hematologia 
clínica. 

3.  Os centros de referência e a rede de referenciação constituem temas muitíssimo re-
levantes quando se abordam patologias mais complexas; a DGS reconhece como 
necessário a identificação de centros de referência com elevada diferenciação, que 
coordenem centros de tratamento-satélite menos diferenciados de forma a asse-
gurarem uma rede de proximidade. A rede de referenciação em oncologia deverá 
tornar-se mais efetiva, otimizando os recursos disponíveis. 

4.  A prestação de cuidados de proximidade é fundamental. De acordo 
com o painel de peritos, para que o acesso dos doentes seja melho-
rado, muitas modificações do sistema de saúde terão de ser introdu-
zidas, começando pela formação dos futuros profissionais de saúde.  
A discussão atual acerca da sustentabilidade deveria estar focada no ensino e 
formação dos recursos humanos em saúde, na criação de um sistema centrado 
no doente, na eficiência e na eliminação do desperdício; o tema dos fármacos 
caros não deveria ser prioritário e corre-se o risco de perverter o sistema devido 
a interesses externos.

5.  Em relação aos tratamentos disponíveis, é fundamental instituir a avaliação do valor. 

a.   Atualmente, a sobrevivência é o end point principal, mas outras métricas deve-
rão ser avaliadas.

b.  Os cuidados primários mantêm-se sem formação em oncologia. Para além da 
necessidade de partilha de informação, deverá ser assegurada uma formação 
contínua.

c.  Poderá existir duplicação dos custos em doentes seguidos simultaneamente 
nos cuidados de saúde primários e no hospital; a articulação entre diferentes 
níveis de cuidados e a continuidade de cuidados deverá ser otimizada com 
ganhos evidentes para o sistema e para os doentes.

d.  Os registos de qualidade de vida têm de ser implementados e utilizados de 
forma disseminada e transversal. 
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6.  A evidente velocidade vertiginosa com que a oncologia tem evoluído obriga os 
profissionais a constantes atualizações, apresentando-se a necessidade de uma 
formação continuada como uma realidade. Em Portugal não existe um processo de 
“recertificação”, mostrando a grave e aparente indiferença da Ordem dos Médicos 
face a esta temática. 

7.  Alguns peritos referiram que a prescrição correta e justificada de medicamentos 
continua a ser negada devido aos mecanismos de validação criados e regras e 
critérios que são aplicados criteriosamente, pela Comissão Nacional de Farmácia 
Terapêutica, que pode originar diferenças no acesso ao tratamento. Existem crité-
rios de indicação restritos, baseados em evidência, não baseados no mercado, que 
devem ser monitorizados e auditados. O Sistema Nacional de Avaliação de Tecno-
logias de Saúde (SINATS) em teoria seria uma boa forma de auxiliar nas auditorias, 
no entanto ainda não está em funcionamento. A monitorização da utilização destes 
fármacos é absolutamente essencial; poder-se-ia estabelecer a articulação entre 
os registos oncológicos e o SINATS, de forma a monitorizar-se a efetividade destes 
fármacos. Este ponto obteve um consenso unânime entre o painel de peritos.

8.  A divulgação de outcomes após a utilização dos fármacos permitirá a criação de 
um esquema de competição entre instituições prestadoras de cuidados de saúde, 
o que poderá contribuir para uma evolução e otimização dos resultados. 

a.   No entanto, outras opiniões enaltecem os direitos subjacentes a qualquer doen-
te, os quais devem ter acesso ao conhecimento dos resultados dos tratamen-
tos e saber quais as instituições que registam as melhores performances. 

b.   Os modelos atuais baseados na avaliação da eficácia e segurança, ainda não 
são significativos. 

c.   É necessário monitorizar a efetividade no contexto da prática clínica corrente 
para identificar doentes com maior potencial de sobrevivência “real world evi-
dence”. Dado que não é expectável que a indústria farmacêutica venha a de-
senvolver esta metodologia, é necessário a existência de centros de excelência 
para as diferentes patologias oncológicas.

d.   Foram identificados como temas relevantes o subfinanciamento da oncologia 
e a iniquidade no tratamento dos doentes de acordo com a área de residên-
cia, relacionada sobretudo com a distribuição dos recursos humanos.

NíVEL DE CONSENSO A
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Fonte: in DGS 2013

Com protocolos

Sem protocolos

NR

89%

9%

2%

DISTRIBUIÇÃO DOS HOSPITAIS DO SNS COM PROTOCOLOS ESCRITOS DIAGNÓSTICO, 
ESTADIAMENTO,TRATAMENTO E SEGUIMENTO PARA PELOS MENOS UMA PATOLOGIA 
ONCOLÓGICA, PORTUGAL (2012)

GRáFICO 5 
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Fonte: in DGS 2013

GRáFICO 6 

As regiões Norte e LVT concentram o maior número de oncologistas médicos e internos de 
oncologia médica, de acordo com a DGS. 
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QUADRO 4

Recursos Humanos

Oncologistas Médicos

Internos Oncologia Médica

Hematologistas Clínicos

Internos Hematologia Clínica

Radioterapeutas

Internos Radioterapia

Físicos

Técnicos Radioterapia

Enfermeiros Hospital de Dia

166

147

119

76

67

39

51

181

422

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS NOS HOSPITAIS DO SNS PORTUGAL (2012)

Fonte: in DGS 2013

TABELA 2

FIGURA 35
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Fonte: in DGS 2013

GRáFICO 7

É essencial assegurar a formação atualizada e amplamente acessível de todos os profissionais 
de saúde envolvidos.

NíVEL DE CONSENSO A
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RETOMAM-SE ALGUNS PONTOS DO NíVEL DE CONSENSO A 
PARA APRESENTAR ELEMENTOS DE DIFERENCIAçãO 
NO PORMENOR, MESMO QUANDO HAJA ACORDO NA 
GENERALIDADE E ASSIM ENRIQUECER O DEBATE E ExPOR 
O MAIOR NÚMERO POSSíVEL DE POSIçõES DISCUTIDAS. 
O SC DECIDIU NãO TOMAR OPçãO POR NENHUMA DAS 
ALTERNATIVAS E ExPOR NESTE NíVEL TODAS AS QUE 
REÚNAM PELO MENOS ALGUNS DEFENSORES NO TT.

NíVEL DE CONSENSO B
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O PROBLEMA FINANCEIRO  
ASSOCIADO AO CUSTO  
DA IMUNO-ONCOLOGIA

1.  Os custos com a doença oncológica têm vindo a subir nos últimos anos.

FIGURA 37 ENCARGOS EM MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS EM MEIO HOSPITALAR
(COMPARAÇÃO HOMÓLOGA 1.º SEMESTRE 2014/ 2015)

1.º SEMESTRE 2014 1.º SEMESTRE 2015

250.000.000

200.000.000

150.000.000

100.000.000
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187.170.070

205.524.726

16.021.070 16.740.928

Valores (euros)

Fonte: in DGS 2015

Qantidades (unidades)

GRáFICO 8

QUADRO 19

ADMISSÃO PARA QUIMIOTERAPIA E IMUNOTERAPIA POR CONDIÇÕES NEOPLÁSICAS

Utentes saídos

Dias de Internamento

Demora Média

Day Cases (DC)

Demora Média sem DC

Casos de Ambulatório

2013

264.148

23.506

0.09

257.612

3.60

256.804

2014

275.770

24.062

0.09

268.768

3.44

267.545

CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE,
RELATIVOS A ADMISSÃO PARA QUIMIOTERAPIA E IMUNOTERAPIA POR CONDIÇÕES NEOPLÁSICAS, 
PORTUGAL CONTINENTAL (2013/2014)

Fonte: in DGS 2015

TABELA 3
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2.  A carga assistencial em internamento, relacionada com o cancro, tem mostrado 
uma tendência crescente.

FIGURA 11
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EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR RELATIVA A TODAS AS DOENÇAS ONCOLÓGICAS, 
PORTUGAL CONTINENTAL (2010 A 2014)

Utentes saídos excluindo ambulatório
Fonte: in DGS 2015

GRáFICO 9

3.  Mantém-se o aumento do consumo de medicamentos em quantidade, com au-
mento dos custos associados. 

QUADRO 24

SUBGRUPOS FARMACOTERAPÊUTICOS

16.1 - Citotóxicos

16.2 - Hormonas e anti-hormonas

16.3 - Imunomoduladores

SUBGRUPOS FARMACOTERAPÊUTICOS

16.1 - Citotóxicos

16.2 - Hormonas e anti-hormonas

16.3 - Imunomoduladores

2010

802.947

3.565.769

6.479.645

2010

576.948

1.950.126

6.069.326

2011

1.020.919

3.474.972

6.539.089

2011

736.915

1.876.728

6.312.178

2012

963.531

3.166.419

5.936.213

2012

697.972

1.817.915

5.774.237

2013

1.288.584

3.835.959

5.723.059

2103

925.532

2.202.106

5.546.753

2014

1.607.682

4.811.625

6.063.477

2014

1.135.571

2.635.440

5.797.244

VENDAS DE MEDICAMENTOS NO SNS (PVP, ENCARGOS DO SNS), 
EM PORTUGAL CONTINENTAL (2013/2014) – SUBGRUPOS DO GRUPO FARMACOTERAPÊUTICO 
MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSTICOS E IMUNOMODULADORES

PVP

PVP

Fonte: in DGS 2015

TABELA 4

NíVEL DE CONSENSO B
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4.  O aumento dos custos está sobretudo relacionado com os novos medicamentos; 
no primeiro semestre de 2015 verificou-se um aumento dos custos em 9,8%, 
quando comparado com o período homólogo (e apenas 4,5% em quantidade)

FIGURA 36
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Fonte: in DGS 2015

GRáFICO 10

QUADRO 26

ENCARGOS COM MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS EM MEIO HOSPITALAR

1.º Semestre 2014

1.º Semestre 2015

Variação Homóloga 2014/2015

Quantidades (unidades)

16.021.070

16.740.928

+4.5%

Valores (euros)

187.170.070

205.524.726

+9.8%

ENCARGOS COM MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS DO SNS, EM MEIO HOSPITALAR
(COMPARAÇÃO HOMÓLOGA – 1.º SEMESTRE DO ANO 2014 E 2015)

Fonte: in DGS 2015

TABELA 5
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5.  Observa-se uma tendência significativa no sentido de prescrição dos fármacos 
mais caros.

QUADRO 25

MEDICAMENTO

Dispensa em internamento

16.1 - Citotóxicos

16.2 - Hormonas e anti-hormonas

16.3 - Imunomoduladores

Subtotal dispensa internamento

Dispensa total em meio hospitalar

16.1 - Citotóxicos

16.2 - Hormonas e anti-hormonas

16.3 - Imunomoduladores

Dispensa total em meio hospitalar

2012

425.664

617.261

411.666

1.454.591

6.166.181

12.624.377

12.720.204

31.510.762

2013

427.970

645.441

2.050.803

3.124.214

6.264.512

12.228.267

12.864.196

31.356.975

2014

158.497

87.259

2.206.160

2.451.916

6.515.091

12.428.782

13.731.992

32.675.865

2012

8.175.773

302.909

8.888.208

17.366.890

95.583.054

23.329.060

250.971.990

369.884.104

2013

8.605.457

312.152

12.626.745

21.544.354

98.976.237

22.008.282

240.709.052

361.693.570

2014

6.035.528

163.317

10.767.425

16.966.270

101.456.916

21.173.551

251.924.777

374.555.244

DISPENSA DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES NOS HOSPITAIS DO SNS
(NÚMERO DE EMBALAGENS E CUSTOS) POR SUBGRUPO,
PORTUGAL CONTINENTAL  (2012 A 2014)

QUANTIDADES VALOR (EUROS)

Fonte: in DGS 2015

TABELA 6
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6.  Os constrangimentos económicos e financeiros são uma questão mundial.

7.  Regista-se um progressivo aumento de preços. O target price dos medicamen-
tos por ano tem vindo a aumentar exageradamente e este ponto deverá ser um 
motivo de reflexão para todos.

8.  O investimento na investigação e desenvolvimento por parte da indústria far-
macêutica associado ao tempo de disponibilização destes fármacos tem de ser 
revisto, por sugestão do painel. A indústria farmacêutica deverá ser responsabili-
zada e contribuir igualmente para assegurar o acesso às novas moléculas.
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10.

9.  Deve ser procurada solução para o problema da propriedade intelectual de co-
nhecimento científico que hoje em dia é muito condicionado, com reservas de 
conhecimento, resultando numa concretização de soluções muito mais lenta e 
dispendiosa.

 Os custos diretos e indiretos poderão ser bem mais elevados na gestão dos 
efeitos secundários e nas complicações a longo prazo da imunoterapia.
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NORMAS PARA A UTILIZAçãO  
DA IMUNO-ONCOLOGIA  
NO TRATAMENTO DO CANCRO

1.  A mudança do esquema clássico de abordagem no tratamento de algumas doen-
ças oncológicas para um protocolo com imunoterapia não é consensualmente 
aceite, pelos efeitos da medicação, pela incerteza na resposta a médio prazo, pela 
inexistência de marcadores específicos, pela existência de nãorespondedores entre 
outros. Outras evidências e outras ferramentas de monitorização e avaliação serão 
necessárias.

2.  De acordo com alguns peritos, a sobrevivência global não deverá ser considerada 
o end point mais importante atualmente e outras métricas deverão ser integradas 
na prática clínica, como a qualidade de ida e a sobrevivência livre de progressão. O 
painel de peritos sugere que outras evidências, métricas e processos de avaliação, 
serão necessários.

3.  No que concerne à temática das métricas e processos de avaliação, associados 
à imunoterapia, os principais aspetos discutidos pelo painel de peritos foram o co-
nhecimento real da segurança dos novos fármacos, a gestão de risco e a relação 
custo-efetividade; a utilização das métricas centradas no doente – quer sejam me-
didas específicas para determinada patologia quer sejam genéricas e transversais 
a várias doenças; e a taxa de resposta dos doentes aos fármacos.

4.  Relativamente aos fármacos propriamente ditos, sabe-se que com determinados 
tipos de fármacos deste grupo, a percentagem de doentes em remissão, durante 
um longo período de tempo, poderá ser superior a 20%. Os doentes que alcançam 
remissão irão eventualmente consumir menos recursos. No entanto, sabe-se igual-
mente que as complicações destes fármacos podem ser lifelong, despoletando 
doenças autoimunes que podem ou não progredir. 

5.  Outros dados foram identificados como relevantes: definição de critérios de avalia-
ção e indicação uniformes baseados na evidência e que sejam auditáveis; avaliação 
obrigatória e apresentação de resultados de qualidade de vida aquando da ava-
liação do fármaco e durante a administração; reavaliação anual dos contratos de 
partilha de risco em função dos resultados obtidos e não dos resultados oferecidos.

NíVEL DE CONSENSO B
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A REGULAçãO DO ACESSO  
à INOVAçãO TERAPêUTICA

1.  A decisão clínica da necessidade do medicamento/terapêutica é da exclusiva com-
petência do médico assistente do doente; no entanto, não foi consensual a neces-
sidade de tal prescrição ser validada por uma entidade externa responsável pelo 
acesso à inovação. Neste contexto, foi reforçada a ideia da necessidade de criação 
de uma entidade, que pudesse obviar atrasos na autorização da dispensa da te-
rapêutica, recorrendo a comissões de peritos, se necessário. A decisão clínica ca-
berá ao profissional e a entidade poderá funcionar como facilitadora do processo.

2.  De acordo com o painel de peritos, a decisão do acesso à inovação disruptiva 
deve recair sobre o Estado e, como tal, deve ser criada uma figura nacional (es-
trutura desburocratizada) que assuma essa responsabilidade. 

3.  A entidade reguladora deverá assumir a responsabilidade de todos os pontos re-
lacionados com o acesso à inovação. O segundo passo proposto engloba avalia-
ções a nível europeu, onde o fluxo informativo é da responsabilidade da Agência 
Europeia do Medicamento e onde se discutem modalidades de financiamento. É 
fulcral a necessidade de ser uma entidade nacional integrada na rede europeia.

4.  Foi discutido se o Estado tem o dever de facilitar o acesso a novos fármacos an-
tes da decisão clínica, ou seja, a partir do momento em que os peritos assumem 
a eficácia de tal tecnologia deverá esta ser automaticamente disponibilizada para 
todos os doentes.

5.  Um modelo discutido foi se a decisão clínica da necessidade do medicamento/
terapêutica é da exclusiva competência do médico assistente do doente, que a 
justifica à entidade, que por sua vez tem apenas a responsabilidade de garantir 
o acesso à terapêutica. Neste contexto, foi reforçada a ideia de que tal entidade 
deverá evitar atrasos na autorização da dispensa da terapêutica. 
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6.  Evidencia-se a ideia de que os governos têm de estar preparados para investir 
na inovação antes de efetivamente existir inovação, seja através de mecanismos 
de orçamento pluridirecionais ou através da tutela. No cenário ideal, a entidade a 
ser criada estaria sob a tutela do Ministério da Saúde, da Tecnologia, do Ensino 
Superior, etc., criando-se uma lógica de tutela partilhada por diversas entidades 
por forma a contribuir para a construção de uma EP multissectorial. Para tal, é 
essencial que a inovação deva ser integrada nos Orçamentos de Estado (OE). 
Alguns dos elementos do painel de peritos discordaram e sugeriram a criação de 
um fundo extra-OE. Desta forma, surgiram em consenso várias hipóteses possí-
veis de angariação de bens monetários para o referido fundo. 

Como sintetização das ideias suprarreferidas, sugeriu-se de forma consensual que 
deveria ser criado um mecanismo complementar para a inovação, extra - OE, com 
integração dos diferentes stakeholders.

NíVEL DE CONSENSO B
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NíVEL DE CONSENSO C

NíVEL DE CONSENSO C

RETOMAM-SE ALGUNS PONTOS DO NíVEL DE CONSENSO A 
PARA APRESENTAR ELEMENTOS DE DIFERENCIAçãO 
NO PORMENOR, MESMO QUANDO HAJA ACORDO NA 
GENERALIDADE E ASSIM ENRIQUECER O DEBATE E ExPOR 
O MAIOR NÚMERO POSSíVEL DE POSIçõES DISCUTIDAS. 
O SC DECIDIU NãO TOMAR OPçãO POR NENHUMA DAS 
ALTERNATIVAS E ExPOR NESTE NíVEL TODAS AS QUE 
REÚNAM PELO MENOS ALGUNS DEFENSORES NO TT.
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INTEGRAçãO  
DA IMUNO-ONCOLOGIA  
NA PRáTICA CLíNICA

1.  A mudança do esquema clássico de abordagem nalgumas doenças oncológi-
cas para um protocolo com imunoterapia não é consensualmente aceite pelos 
efeitos acessórios da terapêutica, pela incerteza na resposta a médio prazo, pela 
inexistência de marcadores específicos, pela existência de nãorespondedores, 
entre outros. Outras evidências e outras ferramentas de monitorização e avalia-
ção serão necessárias. 

2.  De acordo com alguns peritos, a sobrevivência global não deverá ser consi-
derada o end point mais importante atualmente e outras métricas deverão ser 
integradas na prática clínica, como a qualidade de ida e a sobrevivência livre de 
progressão. O painel de peritos sugere que outras evidências, métricas e proces-
sos de avaliação, serão necessários num futuro próximo.

3.  Foram identificados como pontos essenciais a serem discutidos abertamente o 
conhecimento real da segurança dos novos fármacos, a utilização das métricas 
centradas no doente (quer sejam medidas específicas para determinada patolo-
gia quer sejam genéricas e transversais a várias doenças) e a taxa de resposta 
dos doentes aos fármacos.

4.  A percentagem de respondedores e que alcançam remissões de longa duração 
levanta algumas dúvidas entre os especialistas, que recomendam cautela e refor-
çam a necessidade de surgiram outras evidências, de forma sustentada.

5.  A medição dos efeitos secundários dos fármacos utilizados é essencial, mas 
coloca questões importantes acerca da atual falta de informação.

6.  Em relação aos tratamentos disponíveis, é consensual e fundamental instituir a 
avaliação do valor. 
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ABORDAGEM  
INTERSECTORIAL

1.  O modelo ideal de participação da sociedade civil e de qual o papel das asso-
ciações de doentes não é consensual. Deverão ter um papel de decisores ou de 
observadores no processo de avaliação dos novos fármacos? De forma a criar 
mecanismos corretores de assimetrias de participação, é de extrema importân-
cia que a sociedade civil assuma um papel mais participativo, que seja ouvida e 
integrada nas comissões decisoras.

2.  Evidencia-se, cada vez mais, a importância da inclusão das associações de 
doentes na tomada de decisão, eles próprios enquanto stakeholders, assim 
como a necessidade de criação de comissões de transparência – como existem 
na Holanda e no Reino Unido – em que existem decisores e observadores de 
todos estes processos suprarreferidos. As associações de doentes, enquanto 
agente social, devem igualmente ter participação nestas comissões e nas ini-
ciativas de criação de normas e orientações em consonância com as inovações 
atuais ou que possivelmente surgirão. Por forma a criar mecanismos corretores 
de assimetrias de participação, é de extrema importância que a sociedade civil 
assuma um papel mais participativo, que seja ouvida e integrada nas comissões 
de transparência. 

NíVEL DE CONSENSO C
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O MODELO DE FINANCIAMENTO  
DA INOVAçãO/CUSTOS TOTAIS  
DA IMUNO-ONCOLOGIA

1.  Advoga-se que a imunoterapia contribui para um aumento dos anos de vida 
ganhos com qualidade e que apresenta um perfil de segurança com menor to-
xicidade, conferindo uma maior capacidade de gestão de efeitos secundários, 
com menor utilização de recursos. Foi por diversas vezes ressalvado o desco-
nhecimento total acerca dos efeitos a médio e longo prazo, dos efeitos sobre a 
gravidez e fertilidade e sobre as doenças autoimunes associadas a estes fárma-
cos. Os custos diretos e indiretos poderão ser bem mais elevados na gestão de 
todos estes efeitos secundários.

2.  A denominada imuno-oncologia é apenas mais uma das áreas que abrange a 
Medicina Moderna, com medicamentos de elevado custo e com uma forte ne-
cessidade de otimização de soluções.

3.  Relativamente à gestão de risco e relação custo-efetividade, o painel de peritos 
não chegou a um consenso acerca do modelo de gestão de risco e do paga-
mento estar ou não associado à resposta clínica. Outras evidências e outras 
ferramentas de monitorização e avaliação serão necessárias. Desta forma, evi-
dencia-se a necessidade de registo e organização dos dados.

4.  De acordo com o Infarmed, em 2015 foram dadas 1662 Autorizações de Utili-
zação Excecional (AUE) para medicamentos inovadores que ainda não estão no 
mercado e 606 destinavam-se ao cancro; no primeiro trimestre de 2016, foram 
disponibilizadas 748, o que revela uma tendência crescente. Em declaraçoes 
recentes à Agência Lusa, a presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia 
considera que o tempo associado às comparticipações é insustentável, colo-
cando Portugal como o segundo país da Europa que mais tempo demora na 
comparticipação dos medicamentos (tempo médio de 533 dias), contribuindo 
para agravar a iniquidade no acesso à inovação. 
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5.  Não se obteve consenso quanto à solução ideal para a disponibilização dos fár-
macos por programas de acesso precoce a partir dos dados clínicos de ensaios 
de fase 3 e será necessária uma resolução urgente, que envolva todos os dife-
rentes stakeholders. Associada à temática dos programas de acesso precoce, 
foi igualmente discutido se os modelos de partilha de risco serão o método mais 
apropriado para estes fármacos e para Portugal e que outros métodos terão de 
ser postos em prática e ajustados à terapêutica, doença e contexto associados. 
Os programas de acesso precoce não são a solução universal e podem com-
prometer a sustentabilidade do sistema e originar graves iniquidades no acesso.

6.  Em relação à questão de preços, o painel de peritos acordou de forma con-
sensual que os medicamentos hoje em dia não demoram mais tempo a serem 
colocados no mercado do que há uns anos atrás, ou seja, quando se revê a 
evolução nos últimos 20 anos verifica-se que é muito mais rápida a introdução 
de um medicamento na atualidade. No entanto, a questão do preço vai ter de ser 
resolvida, já que o target price dos medicamentos por ano tem vindo a aumentar 
exageradamente, não traduzindo claramente a um aumento dos custos relacio-
nados com a investigação. 

7.  O atual modelo de financiamento preocupa-se pouco com os resultados; deveria 
existir um modelo de financiamento específico para a oncologia. Foi discutida 
a possibilidade de um modelo alternativo de financiamento, não por GDH mas 
por patologia e por doente, em que o financiamento acompanharia o doente ao 
longo do seu percurso por diferentes entidades do sistema de saúde.

8.  É necessária a definição de valores para o custo máximo de 1 ano de vida, 
nomeadamente de âmbito europeu (devidamente modelada) devido à diferença 
nos preços dos medicamentos entre os diferentes países. O preço dos 
medicamentos em Portugal não está ajustado ao PIB, sendo necessária estabe-
lecer uma correção monetária europeia.

NíVEL DE CONSENSO C
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9.  Foi identificada a necessidade de ser implementada um modelo de partilha de 
risco nos casos dos não respondedores, em que a indústria farmacêutica devia 
assegurar os custos do medicamento. Deve igualmente ser feita a revisão dos 
contratos em função do outcomes dos doentes. Os modelos de partilha de risco 
deverão ser desenvolvidos numa lógica de parceria público-privada, onde se 
paga após a utilização. O modelo ideal seria a partilha de risco, no sucesso e no 
insucesso.

10.  A prescrição correta e justificada de medicamentos continua a ser negada em 
algumas situações devido aos mecanismos de validação criados e regras e 
critérios que são aplicados pela Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica, 
o que pode levar a diferenças no tratamento. 

11.  Existem critérios de indicação baseados na evidência, e não no mercado, que 
devem ser monitorizados e auditados. O SINATS poderá vir a ser uma boa 
ferramenta.

12.  Outros elementos identificados como relevantes. 

a.  Avaliação obrigatória e apresentação de resultados de qualidade de vida 
aquando da avaliação do fármaco e durante a administração; reavaliação 
anual dos contratos de partilha de risco em função dos resultados obtidos e 
não dos resultados oferecidos
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PRINCIPAIS  
CONCLUSõES:

De acordo com as recomendações dos peritos, as principais metas para a utilização 
da imunoterapia com sucesso são:

•  A criação de guidelines europeias e internacionais com aplicabilidade à 
realidade nacional, através da inclusão da sociedade civil, com o incentivo da 
comunidade científica na implementação das mesmas;

•  A monitorização a longo prazo da utilização da imunoterapia. Reforma do 
sistema de saúde, tendo em conta a incidência e prevalência crescentes das 
doenças crónicas;

•  A criação de um registo oncológico nacional único.

O painel de peritos sugeriu como relevantes os seguintes pontos: 

•  É necessário o desenvolvimento e implementação de sistemas de informação 
para a monitorização da utilização destes fármacos. 

•  A utilização dos fármacos deverá ser feita sempre dentro das indicações apro-
vadas. 

•  A sobrevivência global não deverá ser considerado o end point mais relevante; 
outras métricas deverão ser integradas na prática clínica, como a qualidade 
de vida e a sobrevivência livre de progressão. Destaca-se que este ponto de 
discussão não obteve consenso entre o painel de peritos.

•  Deverão ser desenvolvidos mecanismos e metodologias robustas de seleção 
dos doentes, do seu acompanhamento e monitorização da resposta à tera-
pêutica. Foi identificada a necessidade de investigar e estudar os não respon-
dedores. 

•  Os efeitos a médio e a longo prazo são ainda desconhecidos, nomeadamente 
no que diz respeito a doenças do foro autoimune e a aspetos relacionados 
com fertilidade e gravidez.
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•  A indústria farmacêutica deverá disponibilizar materiais de informação educa-
cional aos doentes. De realçar que as associações de doentes e as socieda-
des científicas deverão desempenhar um papel essencial na literacia. 

•  Deverá ser implementada a uniformização de procedimentos, partilha de expe-
riências e boas práticas por redes de afiliação regional por patologia. 

•  Deverão ser criados programas de formação médica para não oncologistas, 
através da divulgação de informação acerca das particularidades, educação 
para a gestão de toxicidades e efeitos secundários, bem como características 
específicas da imunoterapia.

•  É essencial investir na formação continuada e assegurar a recertificação dos 
recursos humanos em saúde.

•  A equidade no acesso é uma preocupação atual; devido aos custos excessi-
vos será possível que a imunoterapia seja disponibilizada a todos os doentes 
com indicação? 

•  Foi discutida a possibilidade de criação de uma via verde de inovação ou de 
uma entidade pública intersectorial responsável por regular o acesso à inovação.

•  Foi identificada como essencial a criação de comissões de avaliação e decisão 
envolvendo diferentes stakeholders, incluindo a sociedade civil.
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