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“NOVOS” MEDICAMENTOS VIA ORAL FDA -

ONCOLOGIA2016-2018: 

14 medicamentos

Cabozantinib

Lenvatinib

Rucaparib

Venetoclax

Brigatinib

Acalabrutinib

Enasidenib

Ribociclib

Neratinib

Midostaurin

Abemaciclib

Telotristat

Niraparib

Apalutamide

2006-2008: 

06 medicamentos



“NOVOS” MEDICAMENTOS VIA ORAL ANS -

ONCOLOGIA

http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/sobre-a-ans/4192-planos-de-saude-vao-oferecer-18-novos-procedimentos-a-partir-de-2018
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As operadoras estão sofrendo um impacto direto da situação econômica
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http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzUwMg==

XI - cobertura de medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como 

medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar 

relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando, 

preferencialmente, as seguintes características:

a) medicamento genérico: medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se 

pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após expiração ou renúncia da 

proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança 

e qualidade, e designado pela Denominação Comum Brasileira - DCB ou, na sua ausência, pela 

Denominação Comum Internacional - DCI, conforme definido pela Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro 

de 1999; e

b) medicamento fracionado: medicamento fornecido em quantidade distinta 

da embalagem original, conforme necessidade do paciente e definição do 

órgão competente, esta atualmente a cargo da ANVISA;

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 428, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2017
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Compliance with Oral Cancer Medications 

When Dispensed in the Oncology Clinic 

vs. When Provided Directly by Health

Care Payers: A Prospective Multicenter 

Study by the Oncoclinicas Group

F.F. Gomes, E.M. Sobrinho, R. Miranda, L. Mercurio, M.

Dias, K. Nascimento, A. Alves, E. Tavares, L. Teixeira, O.

Silva, P. Fernandes, F. Reis, T. Rios, C. Silva, G. Lopes Jr.



 Primary Endpoint 

To compare compliance between patients who received their oral medications 

in oncology clinics versus those who received them directly from health care 

payers. 

 Secondary endpoints 

To compare the rate of difficulty acquiring oral medications: delay in receiving 

the drug and therefore not using the medicine as medical advice. 

To compare other difficulties.

GOMES, FF et al 2016

METHODS

 Study

Observational prospective multicenter
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METHODS

 Inclusion criteria

18 years of age or older Patients receiving oral cancer treatment 

prescribed in any of the Oncoclínicas group´s 34 clinics.
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1 - O medicamento provoca efeitos indesejáveis

2 - Esqueço de Tomar o medicamento

3 - Preciso de ajuda para tomar os remédios

4 - Tenho muitos remédios para tomar

5 - Não sei como tomar o remédio

6 - O tratamento oral é complicado, difícil

7 - Tenho dificuldade de lembrar de tomar o remédio

8  - Tenho dificuldade em adquirir o medicamento

9  - Não sei se devo tomar o remédio antes ou depois das refeições

10 - O Remédio é difícil de engolir

11 - Esqueço de comparecer às consultas

12 - Este medicamento proporciona menos falta ao trabalho

13 - A equipe de saúde tem ajudado no tratamento

14 - Tenho horários fixos para tomar o medicamento

15- Confiro o nome dos remédios antes de tomar

16 – Guardo este medicamento em local adequado

17 – Tomo o remédio mesmo quando me sinto mal

<34 pts = Sem dificuldade

> 34 pts = Com dificuldade

CONCORDO 

TOTALMENTE

CONCORDO EM 

PARTE

ESTOU INDECISO

DISCORDO EM 

PARTE

DISCORDO 

TOTALMENTE



RESULTS

Between April 2015 and May 2016, 396 patients from 7 clinics 

entered the study. Median age was 57 years in both groups. Most 

patients were female and receiving hormone therapy.
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CONCLUSION

In this study, patients who received their oral cancer 

medications in an oncology clinic were more compliant 

and reported fewer diffi culties than those who received 

their treatment directly from a healthcare payer.
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Estudo sobre o Programa de Gerenciamento de Ciclos (PGC) da 

administração de algumas drogas orais:

 Monitoramento de reações adversas

 Recolhimento de medicamentos não utilizados

 Avaliação do desperdício de medicamentos e o potencial estimado de redução

de custo entre pacientes do PGC X pacientes não incluídos no programa



 Mais conveniente 

 Menos invasiva que o tratamento venoso 

 Mudança de “hospital based”para “home based” 

 Mantém a qualidade de vida e evita as 

complicações

Vantagens percebidas pelos 

pacientes

PROBLEMAS DETECTADOS

 Não iniciado tratamento

 Não adesão 

 Descontinuação precoce

Inefetividade do tratamento e 

aumento de gastos



Assistência Multiprofissional



Capacitação

WHO 2003 . 2
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