Tratamentos de primeira linha de melanoma avançado
independentemente do status de mutação BRAF na perspectiva
do pagador privado brasileiro: uma análise de custo-efetividade
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Tabela 2. Custos de manejo de eventos adversos

 O melanoma é um tumor de pele maligno
originado dos melanócitos1;
 Pacientes com melanoma em estadio tardio têm
prognóstico ruim. Sua incidência crescente
apresenta uma necessidade significativa de
terapias que podem atenuar esse fardo2,3;
 A terapia sistêmica é o tratamento primário para
pacientes com metástases e esses pacientes não
são elegíveis para cirurgia4;
 Existem três classes de tratamento que
compreendem
quimioterapia
(tipicamente
dacarbazina), terapia alvo e imunoterapia4;
 O perfil do paciente com tumores tipo BRAF
selvagem tem um conjunto de terapia limitado,
portanto, este estudo se limitou a comparar as
imunoterapias disponíveis.

Objetivo
Avaliar a relação de custo-efetividade incremental
da combinação de tratamento de primeira linha de
nivolumabe + ipilimumabe (NIVO + IPI) em
comparação com as monoterapias pembrolizumabe
(PEMB) ou nivolumabe (NIVO) para tratar pacientes
com melanoma avançado, independentemente do
status da mutação BRAF no sistema de saúde
privado brasileiro.

Métodos
 Um modelo padrão de sobrevida particionada em
três estados foi empregado (figura 1);
Figura 1. Abordagem do modelo de sobrevivência
particionado
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Figura 2. Análise de sensibilidade determinística: NIVO +
IPI vs. PEMB
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 O resumo do custo do manejo de eventos adversos
por ciclo do esquema de tratamento (Tabela 3) foi
obtido aplicando-se a frequência de eventos
adversos nos pacientes que recebem o tratamento
e o custo por evento adverso (Tabela 2);
Tabela 1. Custos de medicamentos (CMED PF 18% ICMS)7
Medicação
Nivolumabe 40 mg (1 frasco)

Custo / caixa (R$)
3.472,01

Nivolumabe 100 mg (1 frasco)

8.680,01

Ipilimumabe 50 mg (1 frasco)

18.331,86

Pembrolizumabe 100 mg (1
frasco)

15.624,05
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 O modelo foi customizado com custos e desfechos
de saúde e, para as três combinações de
tratamento, estimamos os custos e anos de vida
ganhos (LYG) para uma coorte hipotética com
1.000 pacientes entrando no modelo com a idade
de 59,6 anos (idade média inicial no diagnóstico).
O modelo foi executado por um período de 30
anos, garantindo custos e benefícios ao longo da
vida.
 Foi aplicada uma taxa de desconto anual
recomendada de 5% para custos e desfechos de
saúde8. Os custos foram informados em reais (R$);

 Uma vez que a ICER de NIVO + IPI vs. NIVO foi de
R$ 69.016/LYG e a ICER de NIVO vs. PEMB foi de
R$ 857/LYG, não houve nem intervenção
dominada nem intervenção com dominância
estendida. O ICER de NIVO + IPI vs. PEMB foi de R$
27.038/LYG (Tabela 4);
 De acordo com a análise de sensibilidade
univariada, ‘Acompanhamento em tratamento,
resposta’ foi o parâmetro com maior incerteza, o
que
pode
potencialmente
influenciar
os
resultados de custo-efetividade (Figuras 2 e 3);
 Os planos de custo-efetividade mostram que NIVO
+ IPI foi a alternativa mais provável de ser custoefetiva dentro do limite de disposição a pagar de
R$ 103.599 por LYG: 95,6% para NIVO + IPI vs.
PEMB (Figura 4) e 62,0% para NIVO + IPI vs. NIVO
(Figura 5).
Tabela 4. Custos estimados e LYG de acordo com o
tratamento
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Figura 4. Análise de sensibilidade probabilística: NIVO +
IPI vs. PEMB
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Figura 5. Análise de sensibilidade probabilística: NIVO +
IPI vs. NIVO
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 A Tabela 4 resume os resultados (custos médios e
LYG) para cada regime de tratamento. Razões de
custo-efetividade incrementais (ICER) foram
calculadas e regras de decisão aplicadas12;
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Resultados

 O custo por evento adverso considerado no
modelo restringe-se ao ciclo de tratamento em
que se verifica a ocorrência do evento (Tabela 2);
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 Foi assumido um limite de disposição a pagar igual
a três PIBs per capita no ano base 2019 (R$
103.599)11.

 Os custos dos medicamentos foram obtidos pela
tabela CMED (Tabela 1)7. Outros custos diretos
(por exemplo, manejo de eventos adversos,
administração, acompanhamento, etc.) foram
estimados por meio da abordagem de micro
custeio8 onde os custos unitários por item foram
coletados de fontes de dados públicos (Simpro e
CBHPM)9,10 (Tabela 2);

resposta

2.744,26

902,12

R$ 1,5

Acompanhamento
semResponse
tratamento,
Off treatment
follow-up,

Trombocitopenia

Nivolumabe + Ipilimumabe

R$ 1,0

resposta

4.441,10

Esquema

R$ 0,5

Milhões

Anemia

Tabela 3. Custos de eventos adversos por ciclo de esquema
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 As análises de sensibilidade determinística e
probabilística foram realizadas com todos os
parâmetros do modelo que foram estimados com
incerteza;

 Os desfechos de saúde e a incidência de eventos
adversos foram obtidos do estudo de Fase 3
CA209-0675, metanálise de rede6 e literatura
publicada. Métodos de extrapolação de trinta
anos foram aplicados para curvas de sobrevida
global (SG) e sobrevida livre de progressão (SLP);
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Conclusões
 O presente estudo constatou que nivolumabe +
ipilimumabe foi uma opção custo-efetiva para o
tratamento de primeira linha do melanoma
avançado em comparação com as monoterapias
na perspectiva do sistema de saúde privado
brasileiro. Nossos achados corroboram os
publicados por Sabater et al. 201713.
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