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antecipando-se ao rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, 
quando comparado ao erlotinibe, principal TKI utilizado.
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Objectives: Analizar el gasto farmacéutico ambulatorio y los gastos hospitalarios 
de las pacientes con cancer de mama (CDM) de una comunidad autónoma española 
a través de los CRG en los años 2014 y 2015. MethOds: De la poblacion total dada de 
alta en el sistema de informacion de farmacia ambulatoria de la comunidad valen-
ciana (N=  4.714.844) se identificaron 31.685 (año 2014) y 33.683 (año 2015) mujeres con 
CDM utilizando la clasificación CIE-9 y el sistema de clasificación a través del software 
3M Clinical Risk Groups (CRG). Se obtuvieron el importe farmacéutico ambulatorio 
y los ingresos hospitalarios relacionados con la patología y sus comorbilidades, a 
través de los códigos CIE-9 y GRD, así como los costos promedios aplicados a cada 
código GRD. Results: La prevalencia de la enfermedad estimada a través de los CRG 
fue de 1,32% (IC 95% 1,33 - 1,30) para el 2014 y de 1,39% (IC95% 1,40 - 1,37) (1 de cada 
76 mujeres recibe atención por CDM). El promedio del gasto farmacéutico ambula-
torio por paciente en los años 2014 y 2015 fue de € 991,4 y € 1.018,9, respectivamente 
siendo el gasto total de € 31,4 millones en el 2014 y € 34 millones en el 2015. El 97% 
de este valor se concentra en los grupos CRG 5 a 8. Durante los años 2014 y 2015 en 
pacientes con CDM se presentaron 11.390 y 11.959 ingresos hospitalarios, respectiva-
mente. Los costos en hospitalizaciones por la patología de base y sus comorbilidades 
ascendieron a 46,9 millones en el 2014 y € 49,3 millones en el 2015. cOnclusiOns:  
El costo farmacéutico ambulatorio de los pacientes con CDM en 2014-2015 fue de 
€ 65,4 Millones, los ingresos hospitalarios representaron € 96,2 millones. Los CRG 
en CDM son una opción alternativa de evaluación del gasto sanitario que permite  
monitorear los recursos.
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Objectives: Cervical cancer (CC) screening in Catalonia is opportunistic with a 
protocol that recommends a cytology every 3 years for women aged 25-65 years. 
However, evidence on the use of HPV testing as primary screening indicates that 
it is at least as effective as cytology, but with a greater protective effect allowing 
prolonged intervals of 5 years for HPV-negative women. In addition, well-organized 
screening programs have proven to be more effective and efficient than oppor-
tunists. The objective is to assess the cost-effectiveness and health expenditure 
in Catalonia of the current opportunistic screening and a hypothetical organized 
screening based on primary HPV testing every 5 years. MethOds: Using a cali-
brated mathematical model to simulate the natural history of CC, we performed a 
cost-effectiveness and budget impact analysis. The model includes all processes 
and expenses derived from screening, follow-up and treatment of cases, as well as 
organizational expenses. Outcomes include QALYs, reduction of CC incidence and 
clinical procedures, total direct medical and non-medical costs (MDC & NMDC), 
and annual and per woman costs. The analysis was carried out from a societal 
perspective, with costs indexed at year 2016 and a discount rate of 3%. Sensitivity 
analysis was performed. Results: An organized HPV screening would cost 13,940 
€ /QALY compared to non-intervention and current screening would be dominated. 
At the same coverage, organized HPV screening is always less expensive than 
the current screening. Assuming 40% coverage in the NHS in Catalonia, current 
screening would cost 17.8€  million annually (MDC 14.6€  and NMDC 3.2€ ) and an 
organized screening with HPV 12.2€  million annually (MDC 10.2€ , NMDC 1.7€  and 
organization 0.3€ ). cOnclusiOns: The same economic resources currently used 
in cytology-based opportunistic screening every 3 years with 40% coverage could be 
more efficiently utilized by covering more women (~70%) through screening with 
HPV testing every 5 years.
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Objectives: Comparar os custos e eventos adversos (EA) do everolimo, sorafenibe 
e axitinibe no tratamento de segunda linha do tratamento de Carcinoma de 
Células Renais (CCR) na perspectiva de uma Operadora de Planos de Saúde (OPS) 
de Fortaleza, Ceará-Brasil. MethOds: Os dados foram retirados do Sistema da 
OPS, no qual se analisou os pacientes que falharam ou não eram elegíveis para 
a primeira linha de tratamento de CCR e que utilizaram everolimo ou sorafenibe 
entre 2012 a 2016. Os valores dos medicamentos já incorporados foram obtidos da 
tabela precificada da OPS, levando em consideração apenas os custos com medica-
mentos. O valor do axitinibe foi proveniente da Câmara de Regulação do Mercado 
de Medicamentos, utilizando preço de fábrica com imposto de 17%. As informações 
de EAs foram retiradas de ensaios clínicos de fase III. Results: Atenderam os cri-
térios de inclusão 32 pacientes, resultando em um gasto total de R$ 879.835,43. O 
custo com o sorafenibe foi de R$ 481.737,72 e com everolimo foi de R$ 398.097,71. 
Aplicando o mesmo cenário para o axitinibe, temos um custo de R$ 505.120,55, 

Objectives: Avaliar o impacto orçamentário do axitinibe na 2º linha de tratamento 
do carcinoma de células renais metastático (CCRm), no âmbito do sistema privado 
de saúde (SPS) brasileiro. MethOds: Um modelo de impacto orçamentário foi 
desenvolvido comparando custos do axitinibe versus nivolumabe, no tratamento 
de 2º linha do CCRm. A análise considerou horizonte de tempo de três anos e 
incluiu somente custos diretos com medicamentos. A estimativa da população 
elegível baseou-se nos dados publicados sobre incidência de carcinoma de células 
renais (CCR) no Brasil (0,009%) e nas premissas de novos casos diagnosticados de 
CCR não-metastático, (81%) [A], casos de CCR não-metastáticos diagnosticados 
em progressão (40%) [A x 40%= B], novos casos diagnosticados de CCRm (19% ) 
[população CCR x 19%= C], casos de CCRm sob terapia em 1ª linha (74%) [B+C= D] 
e casos elegíveis para 2ª linha (52%) [52% x D =  população elegível], aplicadas ao 
número total de beneficiários do SPS brasileiro até fevereiro de 2017 (47.655.984 
milhões). Foi considerada a taxa média de crescimento da população brasileira de 
0,9% (IBGE), após o ano 1. Dados de custo dos medicamentos foram extraídos da 
revista BRASÍNDICE (fevereiro/2017). Results: As estimativas de pacientes com 
CCR foram de 4.051, 4.088 e 4.125, enquanto as estimativas de pacientes com CCRm 
foram de 802, 810 e 817 para os anos 1, 2 e 3, respectivamente. Custos do tratamento 
com axitinibe foram de R$ 300.919.325,00, R$ 294.388.638,00 e R$ 287.317.982,00 
nos anos 1, 2 e 3 versus R$ 338.672.241,00, R$ 342.050.518,00 e R$ 345.006.510,00, 
considerando o tratamento dessa população com nivolumabe, respectiva-
mente. cOnclusiOns: Axitinibe é indicado para 2ª linha de tratamento do CCRm, 
podendo proporcionar uma economia em três anos de R$ 143.103.324,00 (14% do 
custo dispendido com CCR) em relação ao nivolumabe, única terapia atualmente 
disponível com cobertura obrigatória pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) para mesma indicação.
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Objectives: Avaliar o impacto orçamentário do crizotinibe no tratamento do câncer 
de pulmão não pequenas células avançado ALK-positivo (CPNPC ALK+), no âmbito do 
Sistema Privado de Saúde (SPS) brasileiro. MethOds: Um modelo de impacto orça-
mentário foi desenvolvido comparando custos do crizotinibe versus quimioterapia 
(bevacizumabe, carboplatina, cisplatina, docetaxel, erlotinibe, gencitabina, paclitaxel, 
pemetrexede), no tratamento do CPNPC-ALK+. A análise considerou um horizonte 
de tempo de cinco anos e incluiu somente custos diretos com medicamentos. A esti-
mativa da população elegível foi baseada aplicando-se as taxas de casos de CPNPC 
(89,5%), CPNPC avançado (70,6%), CPNPC ALK+ (3,2%) e a taxa de cobertura do SPS 
brasileiro de setembro de 2016 (24,9%), sobre a incidência de câncer de pulmão no 
Brasil em 2016 (17.330 homens e 10.890 mulheres). Também foi considerada a pro-
jeção de pacientes para a estimativa da população elegível nos anos subsequentes, 
conforme dados do IBGE entre os anos 2018 e 2022. Os dados de custo dos medica-
mentos foram extraídos da lista CMED de dezembro de 2016. Results: A estimativa 
de pacientes com CPNPC avançado foi de 5.607, 5.646, 5.684, 5.721 e 5.756, enquanto 
a estimativa de pacientes com CPNPC ALK+ foi de 179, 181, 182, 183 e 184 para os 
anos 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. Os custos dos tratamentos incluindo o crizotinibe 
foram de R$ 501.186.794,00, R$ 510.389.071,00, R$ 516.682.129,00, R$ 522.877.978,00 e 
R$ 528.972.527,00 nos anos 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente, versus R$ 487.098.363,00, 
R$ 490.526.455,00, R$ 493.829.157,00, R$ 497.003.141,00 e R$ 500.046.652,00, quando 
considerado apenas a quimioterapia, resultando em um incremento em 5 anos de R$ 
111.604.731,00. cOnclusiOns: Crizotinibe é a única terapia alvo de administração 
oral disponível no Brasil, contribuindo para o tratamento do CPNPC ALK+, com custo 
incremental para o SPS brasileiro de apenas 5% em cinco anos relacionado ao custo 
dispendido no tratamento do CPNPC avançado.
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Objectives: Realizar uma análise de impacto orçamentário (AIO) do afatinibe  
versus os demais inibidores da tirosina quinase (TKIs) previamente incorporados em 
uma operadora de planos de saúde (OPS) de Fortaleza, Ceará–Brasil, para o tratamento 
de câncer de pulmão. MethOds: Para definição da população, foi utilizada uma 
base de dados de cenário real informatizada, que leva em consideração o CID-10 
(ICD-10). A seleção foi feita com os seguintes critérios: pacientes utilizando erlotinibe 
ou gefitinibe, com CID-10 categorizado como C34, de 2014 a 2016. A AIO foi feita 
utilizando custos diretos com medicamentos, extrapolando o mesmo cenário real 
para o afatinibe. Os valores dos medicamentos já incorporados foram retirados da 
tabela precificada da OPS, enquanto o afatinibe foi retirado da Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamentos, utilizando o preço de fábrica com Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços de 17%. Results: No período analisado, 67 
pacientes realizaram tratamento com TKIs para câncer de pulmão, 71,6% (n= 48) uti-
lizaram erlotinibe e 28,4% (n= 19) utilizavam gefitinibe. O gasto total por paciente varia 
conforme o medicamento e dose administrada, para o erlotinibe o custo de 25 mg foi 
de R$ 7.936,70; 100 mg foi de R$ 42.342,59; 150 mg foi de R$ 32.039,32. Para o gefitinibe, 
o custo por paciente foi de R$ 19.053,71. Aplicando o mesmo cenário para o afatinibe, 
obtemos um valor médio por paciente de R$ 27.415,99. O impacto orçamentário por 
paciente, considerando as doses mais usuais, da incorporação do afatinibe 40 mg ver-
sus erlotinibe 150 mg foi de R$ 4.623,33 (14,4%) de redução e no cenário com afatinibe 
40 mg versusgefitinibe obteve-se R$ 12.035,61 (43,9%) de aumento. cOnclusiOns: O 
estudo demonstra que é possível a incorporação do afatinibe sob a perspectiva da OPS, 




