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O Tratamento Quimioterápico

 Até o século XIX os tratamentos eram totalmente empíricos;

 Alguns medicamentos eram efetivos e outros eram 

puramente placebos ou mesmo substâncias que causavam 

apenas toxicidade;

 Poucas drogas utilizadas nesse tempo ainda são usadas hoje 

em dia;

 As poucas exceções são o trióxido de arsênico e o ácido 

acetilsalicílico;



História das Primeiras Quimioterapias

 Todo remédio, disse Paracelso no Século XVI, é um veneno 

disfarçado;

 A quimioterapia tem uma lógica inversa, de que todo o veneno 
pode ser um remédio disfarçado;

 Em dezembro de 1943 a Luftwaffe bombardeou o porto de Bari no 

sul da Itália;

 A despeito do Protocolo de Genebra de 1925, um navio americano 

chamado John Harvey carregava 70 toneladas de gás mostarda.

 O incidente foi uma vergonha e matou 83 pessoas somente na 

primeira semana;

O Imperador de Todos os Males – Siddartha Mukherjee 2010



História das Primeiras Quimioterapias

 Os marinheiros sobreviventes foram levados para os EUA;

 Dois investigadores, não se focaram nas características do gás de 

queimar pele e membranas;

 Goodman e Gilman (autores de um dos livros mais famosos de 

Farmacologia hoje em sua 13ª edição) observaram que o gás 

mostarda também afetava os glóbulos brancos;

 Por conta disso experimentaram a droga em um paciente com 

linfoma, que a despeito da toxicidade, teve um desaparecimento 

transitório de sua doença;

 Posteriormente o teste foi estendido a outros pacientes.

O imperador de Todos os Males – Siddartha Mukherjee 2010





Sidney Farber

 Estudando a Aminopeterina, que age sobre a 

dihidrofolato redutase, Sidney Farber, colocou 

pacientes em remissão usando esse medicamento

 A Aminopeterina foi posteriormente substituída pelo 

metotrexato, com as mesmas propriedades 

farmacológicas, medicamento que está até hoje 

em uso clínico no tratamento das LLAs.





 Five consecutive clinical trials ALLBFM 1970-1986, both clinical characteristics 
and biological features for one hundred and ninety-six patients aged two 
years and less have been evaluated retrospectively (forty-two infants under 
one year of age);

 The observations illustrate, that less favorable subtypes of childhood ALL are 
more frequent in these children, preferably in infants aged six months and 
less; 

 These subtypes are characterized by large tumor burden (p= < 0.001), initial 
central nervous system (CNS) involvement (p=<0.001), and a high CNS 
relapse rate (p = 0.03). 

 Results of studies ALL-BFM 81 and ALLBFM 83 were significantly improved in 
respect to the probability of continuous complete remission for infant 
patients (pCCR< l y: 0.44 vs. 0.28), confirming that treatment by itself is one of 
the major prognostic determinants.



Hunger SP, Mullighan CG. N Engl J 

Med. 2015; 373: 1541-52



Início dos Tratamentos no Brasil

 Até os anos 70 o tratamento era feito no Brasil de 

forma não organizada;

 Durante essa década alguns médicos começaram 

e estudar sobre o tema e em 1981 foi fundada a 

Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica;





Treatment results of three consecutive Brazilian cooperative childhood 

ALL protocols: GBTLI-80, GBTLI-82 and -85. ALL Brazilian Group.
Brandalise S1, Odone V, Pereira W, Andrea M, Zanichelli M, Aranega V.

 The Brazilian Cooperative Group for Treatment of Childhood Acute Lymphocytic 
Leukemia (GBTLI) has started clinical activities trials in 1980. 

 The first GBTLI-80 accrued 203 children from 1980 to 1982. It was delineated with the 
standard three drugs induction therapy, CNS protection for all pts comprised cranial 
irradiation and intrathecal Methotrexate. For low risk pts cranial irradiation with 18Gy 
was compared in a randomized trial with 24Gy. Maintenance therapy continued for 
120 weeks. The 12 years of the event free survival rates for all risk groups is 50% (SD 5%). 

 The treatment strategy of GBTLI-82 (n = 360) from 1982 to 1985, consisted of the same 
previous induction, consolidation, CNS therapy with cranial irradiation 18 Gy (low risk) or 
24Gy (high risk), followed by continuous maintenance for 2 years. 

 At a median follow-up of 10 years, the overall event free survival rates for all children is 
58% (SD 4%). There was no significant difference between the two maintenance 
regimens. 

 The successor GBTLI-85 ran from 1985 to 1988 and registered 431 pts. For the first time no 
cranial radiation was given to children with very good prognosis

 The 6.5 years event free survival for all children is 70% (SD 4%). Significant better results 
were achieved for high risk and infants pts (EFS 50%). Early intensification therapy and 
rotational combination chemotherapy improved the outcome in childhood ALL in Brazil

Leukemia - 1993 Aug;7 Suppl 2:S142-5.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brandalise%20S%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=8361220
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Odone%20V%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=8361220
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pereira%20W%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=8361220
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andrea%20M%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=8361220
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zanichelli%20M%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=8361220
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aranega%20V%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=8361220


p < 0,00001

Sobrevida Livre de Eventos  em  29 anos, dos pacientes com LLA tratados com   

Protocolos  do  Grupo Brasileiro  de Tratamento da LLA na Infância

N = 2880 pacientes
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Centenas de artigos já publicados 





Qualidades e Avanços no 

Brasil nas Últimas Décadas

 Programas de diagnóstico precoce efetivos em 

alguns locais do país, feitos em parceria com 

instituições e gestores locais, Instituto Ronald Mc 

Donald, INCA, SOBOPE, CONIACC;

 Criação de diversos Serviços nas diversas regiões do 

país;



Qualidades e Avanços

Ações das Instituições de apoio

 Construção de centros de tratamento; 

 Construção e manutenção de albergues; 

 Apoio social, com cestas básicas, programas

deinclusão social;

 Como consequência, diminuição de 

abandono de tratamento e absenteísmo.





 1.472 pacientes com LLA, 56,59% masculinos e 43,41% 

femininos, com idades entre 0 e 20 anos, média de 7,40 anos, 

no período de 1980 a 2008 provenientes do RS.

 487 pacientes (39,40%)  GBTLI; 678 (54,85%) BFM e 71 (5,75%) 

por outros regimes;

 Sobrevida livre de eventos dos pacientes protocolados foi  de 

62,41% ± 2,43%  versus 53,86% ± 2,04% nos não incluídos em 

protocolos;

 Pacientes com idade de 0 a 4 anos tiveram SLE de 62,78% ±

2,28%; 5 a 9 anos  62,43% ± 2,84% e de 15 a 19 anos 37,98% ±

4,72%. 

Rev. Bras. Hematol. Hemoter. vol.32 no.4 São Paulo 2010



Mas nem tudo são flores...

 Tivemos uma crise no abastecimento da L-asparaginase
que durou anos e agora temos falta de bleomicina e 
actinomicina D;

 Nem todas as instituições conseguem aderir aos 
protocolos;

 Atendimento no país é heterogêneo;

 Pacientes entre 12 a 18 anos são atendidos fora de 
centros pediátricos;

 A despeito da legislação e da existência de leitos ainda 
há crianças sendo tratadas em centros não 
especializados



Problemas

 Embora as condições mínimas para o tratamento do 

câncer infantil sejam estabelecidas em portaria, 

centros que não cumprem o mínimo são 

remunerados regularmente pelo SUS

 Não há qualquer tipo de fiscalização para avaliar a 

qualidade do tratamento prestado

 Mesmo que centros que constam no MS como de 

tratamento de câncer infantil, muitas vezes não

contam mais com um oncologista pediatra, que 

pode ter deixado a instituição.







Possíveis causas do Desabastecimento de 

Medicamentos de Baixo Custo

 A margem de lucro depende dos custos, do preço de venda e 

da quantidade de unidades vendidas;

 Assim, medicamentos de grande volume de vendas, 

comportam margens de lucro pequenas;

 Alguns produtos vão tendo seu uso progressivamente diminuído 

e podem desaparecer; pela concorrência ou surgimento de 

outras tecnologias mais eficientes

 Outros permanecem, mas em nichos de mercado 

(Actinomicina).

 O volume de vendas passa a ser insuficiente para gerar margem 

de lucro e as vezes também insuficiente para pagar custos;
Link MP, et al. Chemotherapy drug shortages in the United States: genesis and potential 
solutions. J Clin Oncol 2012;30:692-4.



Drug Shortages — A Critical Challenge for the Generic-Drug

Market

 The list of drugs in short supply across all medical
specialties is astounding and includes antibiotics,
anesthetic agents, antihypertensive medications, and
common electrolyte solutions and vitamins;

 On October 31, 2011, in response to the shortages,
President Barack Obama issued an executive order in
which he broadened reporting requirements for potential
shortages and instructed the FDA to accelerate reviews of
new applications for marketing of generics and to provide
information to the Justice Department about possible
collusion or price gouging related to the shortages.

Chabner BA. N Engl j Med 365;23 december 8, 2011



Metzger ML,et al. The impact of drug shortages on children with  cancer--the example of 

mechlorethamine. N Engl J Med. 2012 Dec 27;367(26):2461-3



Fantástico 13/02/2011







Única medida

implantada: 

Hoje é necessário

informar a causa do 

desabastecimento e o 

tempo para retirar o 

produto do mercado é 

maior.







Correio Braziliense

25/10/2016





Rev. Bras. Hematol. Hemoter. vol.39 no.1 São 

Paulo Jan./Mar. 2017







Qual o Cenário Hoje?

 Drogas como Actinomicina, Bleomicina e Carmustina em 

desabastecimento completo;

 Desabastecimentos intermitentes de Mitoxantrona e 

Daunorrubicina;

 Desabastecimento intermitente de Amicacina, Sulfa-Trimetroprin

injetável; colírio de atropina, penicilina;

 Nenhum programa formal implantado para trabalhar com o 

desabastecimento;

 Risco constante a QUALQUER brasileiro, independente do status 

social e se usuário do sistema público ou privado.







Quais seriam nossos problemas Hoje?

 O câncer infanto-juvenil fica em segundo plano ou 

praticamente ausente das políticas públicas;

 Em março de 2019 fizemos uma reunião com o Ministro da 

Saúde;

 Em agosto de 2019 foi lançada a Frente Parlamentar de 

Combate ao Câncer Infantil;



Propostas ao Ministério da Saúde

 Tratar o desabastecimento de medicamentos essenciais como 

uma emergência nacional, envolvendo o Ministério da Saúde, 

ANVISA, Ministério da Economia, Sociedades Médicas, 

representantes das indústrias farmacêuticas, representantes do 

legislativo e judiciário para a solução definitiva do 

desabastecimento.

 Quando da necessidade de importar emergencialmente 

medicamentos, observar, antes de tudo, a qualidade do 

produto importado;



Propostas ao Ministério da Saúde

 Reconhecer o câncer infanto-juvenil uma prioridade de saúde, 

adequando a legislação, para que a mesma inclua as 

particularidades desse grupo de pacientes, criando caminhos 

adequados para encaminhar os pacientes aos centros de 

tratamento com maior expertise, estabelecendo prazos 

adequados para o diagnóstico e início do atendimento;

 Estimular as campanhas de diagnóstico precoce, para que 

tanto a população em geral, quanto os serviços de 

atendimento primários sejam adequadamente instruídos para 

reconhecer os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil;



Propostas ao Ministério da Saúde

 Apoiar os protocolos de tratamento desses pacientes 

desenvolvidos nacionalmente e direcionar todos os pacientes 

com menos de 18 anos aos centros especializados;

 Adequar a remuneração dos centros tratamento uma vez que o 

câncer infantil requer longos e complexos tratamentos;

 Apoiar a realização de estudos epidemiológicos que possam 

avaliar, de modo contínuo e mais célere, a sobrevida de nossos 

pacientes;



Propostas ao Ministério da Saúde

 Avaliar a incorporação de novos tratamentos nessa faixa etária 
de forma diferenciada, havendo voz das sociedades médico 
científicas nas discussões, tornando-as técnicas e fazendo com 
que as incorporações levem em conta tanto o custo, quanto a 
efetividade do tratamento. A informação de qualidade é um 
dos caminhos para evitar a crescente judicialização de nossa
medicina.

 Apesar do relativo alto custo, medicamentos como rituximabe, 
blinatumomabe, brentuximabe, larotrectinibe, inotuzimabe, 
mifamurtide e dinotuximabe podem trazer grandes benefícios a 
grupos selecionados, realmente mudando o desfecho do 
tratamento.



Conclusões

 É necessária a união de todas as entidades e 

do poder público para melhorarmos ainda mais 

nossos índices de cura;

 A maioria das ações propostas requer 

movimentos políticos e muitas enfrentarão 

resistência.



Conclusões

A implementação de algumas ou de todas as 

propostas resultará certamente em: 

 Melhora do índices de cura e da qualidade de 

atendimento

 Otimização no uso e possível ECONOMIA de 

verbas públicas



“Cancer will always be around, but every 

day we’re curing more and more patients 

who live a long time and do great things 

after their disease.”

Emil J Freireich, M.D.
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