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NOTA TÉCNICA

1) Tema

Trata-se  de  pedido  de  avaliação  a  respeito  do  uso  do  medicamento

hidroxiureia para tratamento de trombocitemia essencial.  A parte interessada

é  representada  por  paciente  do  sexo  masculino,  51  anos,  portador  de

trombocitemia  essencial.  Com  o  objetivo  de  dar  respostas  às  perguntas

formuladas, faz-se necessário esclarecer preliminarmente algumas questões

de natureza conceitual, técnica e científica.

Medicamentos solicitados: Hidroxiureia 500 mg/dia

1) Considerações teóricas

A medula  óssea é  a  responsável  pela  fabricação  dos componentes  do

sangue:  glóbulos  vermelhos,  encarregados  pela  oxigenação  do  organismo;

glóbulos  brancos,  que  defendem o  corpo  das  infecções;  e  as  plaquetas,  que

evitam hemorragias.

Ela é formada por células-tronco, que dão origem a estes componentes.

Quando  o  organismo  está  trabalhando  normalmente,  as  células  nascem,

amadurecem e  são  lançadas  na  corrente  sanguínea  somente  quando  já  estão

maduras (adultas), e aptas para desempenhar as funções citadas.

Pertencente ao grupo das doenças mieloproliferativas, a trombocitemia

essencial (TE) é um tipo de neoplasia do sangue que acontece devido ao mau

funcionamento  das  células-tronco.  Elas  sofrem uma mutação  e  passam a  se

proliferar sem controle.

Neste processo, as plaquetas, também chamadas de trombócitos, são as

mais afetadas, e passam a ser produzidas em excesso. Como elas têm a função
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de coagular  o  sangue,  há um grande risco  de  formarem coágulos  (trombos),

bloqueando os  vasos  sanguíneos.  E  este  é,  sem sombra  de  dúvidas,  um dos

maiores perigos desta doença. Dessa forma, a trombocitemia essencial (TE) é

caracterizada  por  aumento  na  contagem  das  plaquetas,  hiperplasia

megacariocítica e tendência hemorrágica ou trombótica. 

Sinais e sintomas podem incluir fraqueza, dores de cabeça, parestesias,

sangramento,  esplenomegalia,  eventos  trombóticos  e  tromboembólicos.  A

trombose pode ocasionar sintomas no local afetado (p. ex., déficits neurológicos

com acidente vascular cerebral ou ataque isquêmico transitório, edema, dor nas

pernas  ou  ambos  com  trombose  nas  extremidades  inferiores,  dor  torácica  e

dispneia com embolismo pulmonar). O sangramento é normalmente leve e se

manifesta como epistaxe, hematomas fáceis ou sangramento GI. Pode ocorrer

eritromelalgia  (dor em queimação  nas  mãos e nos pés,  com calor,  eritema e

algumas vezes isquemia digital). Esplenomegalia (em geral, não se estendendo >

3 cm abaixo da margem costal  esquerda)  acontece em < 50% dos pacientes.

Hepatomegalia também pode ocorrer raramente. A trombose pode causar abortos

espontâneos recorrentes.

O diagnóstico baseia-se na contagem de plaquetas > 450.000/μL, massa

normal de eritrócitos ou Hct normal na presença de depósitos normais de ferro e

a  ausência  de  mielofibrose,  cromossomo  Philadelphia  (ou  reorganização  de

BCR-ABL)  ou  qualquer  outro  distúrbio  que  possa  causar  trombocitose.  As

causas ainda não são conhecidas, mas os estudos apontam que mais da metade

dos pacientes apresentam uma anormalidade no gene JAK2, a chamada mutação

V617F. 

O passo mais importante no manejo da TE é confirmar a acurácia do

diagnóstico e assegurar que outras neoplasias mieloides, que possam mimetizar

TE  em  sua  apresentação  (por  exemplo,  mielofibrose  primária  (PMF)  pré-

fibrótica,  policitemia  vera  mascarada,  leucemia  mielóide  crônica,  anemia
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refratária  com anel sideroblastos  e  trombocitose),  sejam excluídos. A maioria

dos pacientes com TE definida pela OMS pode esperar uma expectativa de vida

normal  com  risco  muito  baixo  de  transformação  leucêmica  ou  progressão

fibrótica, e o diagnóstico de TE não deve impedir a continuidade das atividades

normais,  incluindo esportes,  viagens aéreas  e  gravidez. Os pacientes  com TE

devem  ser  informados  sobre  seu  status  mutacional   e  suas  implicações

prognósticas e terapêuticas

O tratamento é controverso, mas pode incluir ácido acetilsalicílico. Os

pacientes  >  60  anos  e  aqueles  com trombose  anterior  e  ataques  isquêmicos

transitórios  requerem  medicamentos  citotóxicos  para  reduzir  o  risco  de

tromboses.  Dados  sugerem  que  o  risco  de  trombose  não  se  correlaciona  à

contagem de plaquetas, embora a experiência empírica sugira o contrário.

2) Eficácia do medicamento e evidências científicas

Os pacientes  diagnosticados com TE podem ser  estratificados  com base  no

International Prognostic Score of trombosis in essential thrombocythemia da WHO

(Organização Mundial de Saúde) - IPSET-trombose escore, como segue:

• Doença de alto risco - História de trombose em qualquer idade e / ou

idade> 60 com uma JAK2 V617F mutação

• Doença de risco intermediário -  Idade> 60, sem mutação de JAK2

detectada e sem histórico de trombose

• Doença de baixo risco - Idade ≤60 com mutação JAK2 e sem histórico

de trombose

• Doença  de  muito  baixo  risco -  Idade  ≤60,  sem  mutação  JAK2

detectada e sem histórico de trombose
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A sobrevida em pacientes com doença mieloproliferativa com mutação JAK2 é

significativamente menor do que a população controle ajustada por sexo e idade, com

estimativas medianas de 20 anos para TE. As causas de morte incluem a transformação

leucêmica, com estimativas em 15 anos de ~ 2,1–5,3% . As taxas de progressão fibrótica

em TE durante um intervalo de tempo semelhante, são estimadas em 4–11%. 

O objetivo do tratamento da trombocitemia essencial (TE) é prevenir complicações

trombóticas  e  hemorrágicas  e  aliviar  os  sintomas  (por  exemplo,  dores  de  cabeça,

tontura, distúrbios visuais, acrocianose em combustão). Os tratamentos disponíveis para

pacientes com TE não são curativos e não prolongam significativamente a sobrevida,

nem previnem a  transformação da  doença  em leucemia  mieloide  aguda  (LMA)  ou

mielofibrose pós-ET.

Ayalew, elaborou um algoritmo de tratamento adaptado ao risco em TE que

que pode ser usado na prática diária. O risco de complicações é calculado com o

modelo IPSET-trombose,  que avalia  idade,  história  de trombose,  presença da

mutação JAK2 V617F, e também avaliamos fatores de risco cardiovascular. Esta

pontuação de risco é então usada para recomendar terapia citorredutora (redução

de plaquetas), anticoagulação e / ou aspirina. Dessa forma, as recomendações do

algoritmo com base no risco são as seguintes:

• Pacientes  com escore  de trombose do IPSET de alto  risco ou

intermediário:

o Para  pacientes  de  qualquer  idade  com TE de  alto  risco  e

história  de  trombose  venosa,  recomendamos  o  tratamento

com  um  agente  citorredutor  em  combinação  com

anticoagulação sistêmica (Grau 1B).

o Para  pacientes  de  qualquer  idade  com TE de  alto  risco  e

história  de  trombose  arterial,  recomendamos  o  tratamento

com um agente citorredutor em combinação com aspirina em

baixa dose (Grau 1B).

Contato: (85) 98529-2925/996545559 (Yury Trindade) – (85) 99689-0669 (Maria Andreína)

nat.ceara@tjce.jus.br



6

o Para  pacientes  com TE de  risco  alto  ou intermediário  (ou

seja,  idade>  60  anos  com ou sem mutação  JAK2 V617F,

respectivamente)  e  sem  história  de  trombose  venosa  ou

arterial,  recomendamos  o  tratamento  com  um  agente

citorredutor  em  combinação  com  baixa  dose  de  aspirina

(Nota 1B).

o Hidroxiureia (HU) é o agente citorredutor preferido para a

maioria das populações de pacientes. Recomendamos HU em

vez de anagrelida, porque é igualmente eficaz na redução da

contagem de plaquetas, mas tem um perfil de toxicidade mais

favorável e está associado a um menor risco de mielofibrose

pós-TE ( Grau 1B ). Para a maioria dos pacientes, sugerimos

HU  ao  invés  de  interferon  devido  à  facilidade  de

administração e perfil de toxicidade ( Grau 2C ). O interferon

é  o  agente  citorredutor  preferido  para  uso  em  mulheres

grávidas  e  aquelas  que  desejam  engravidar,  devido  a

preocupações de teratogenicidade com HU e anagrelida.

o Quando  um  agente  citorredutor  é  usado,  recomenda-se  o

ajuste de doses para uma meta de contagem de plaquetas de

100.000 a  400.000 /  microL em vez  de  um alvo  superior

(Grau 1C). 

• Pacientes com escore de trombose do IPSET de baixo ou muito

baixo risco:

o Ayalew sugere que os pacientes com TE de baixo risco (isto

é, <60 anos e sem história de trombose venosa ou arterial)

sejam tratados com aspirina em baixas doses ou apenas com

observação em vez de terapia citorredutora (Grau 2C). 
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o A escolha entre a observação e a aspirina em baixas doses é

influenciada pela presença das mutações JAK2 V617F e dos

fatores  de  risco  cardiovascular  (hipertensão,  diabetes,

tabagismo ativo) da seguinte forma:

� Para aqueles com a mutação JAK2 V617F presente

mais  os fatores  de risco cardiovascular,  oferecemos

aspirina em baixas doses duas vezes ao dia.

� Para aqueles com a mutação JAK2 V617F presente

sem fatores de risco cardiovascular, oferecemos uma

dose diária de aspirina em baixas doses.

� Para aqueles com fatores de risco cardiovasculares e

sem  mutação  JAK2  V617F  detectada,  oferecemos

uma dose diária de aspirina em baixas doses.

� Para  aqueles  que  não  têm  fatores  de  risco

cardiovascular  nem  a  mutação  JAK2  V617F

detectada, observamos sem tratamento inicial.

• Trombocitose  extrema  não  é  uma  indicação  para  a  terapia

citorredutora; entretanto,  pacientes com contagem de plaquetas> 1

milhão  /  microL  devem  ser  rastreados  para  a  doença  de  Von

Willebrand  adquirida.  Aqueles  com  atividade  de  cofator  de

ristocetina <30 por cento não devem receber aspirina devido a um

risco excessivo de sangramento. Para tais pacientes, recomenda-se

terapia citorredutora para controlar a contagem de plaquetas ( Grau

1C ).

• Os  sintomas  vasomotores  são  geralmente  controlados  com  o  uso

diário de aspirina em baixas doses. A frequência de aspirina pode ser

aumentada para duas vezes ao dia se os sintomas persistirem ou se

houver uma indicação adicional de aspirina duas vezes ao dia. 
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• Pacientes  com  TE  devem  ser  aconselhados  a  descontinuar  o

tabagismo  e  controlar  a  obesidade  e  outros  fatores  de  risco

cardiovascular, se presentes. 

O apoio a essa abordagem vem de estudos observacionais que demonstraram

uma menor taxa de complicações trombóticas nos pacientes de baixo risco. Como

exemplo,  em  um  estudo  observacional,  a  incidência  de  eventos  trombóticos  e

hemorrágicos em pacientes jovens com TE de baixo risco (idade <60 anos,  sem

história de trombose ou hemorragia e contagem de plaquetas <1,5 milhão / microL)

não diferiu a partir de uma população controle pareada por idade e sexo.

NOTAS SOBRE A HIDROXIURÉIA

O tratamento citorredutor com hidroxiureia (HU) é recomendado para pacientes

com TE de  qualquer  idade  com história  prévia  de  trombose  venosa  ou  arterial.

Também é sugerido para todos os pacientes com mais de 60 anos, especialmente

naqueles com uma mutação JAK2 V617F.

A HU é eficaz na redução da contagem de plaquetas e do risco trombótico no

TE, e é geralmente bem tolerada, amplamente disponível e relativamente barata.

• Em  um  estudo  randomizado  envolvendo  114  pacientes  com  TE,

comparado com nenhuma terapia mielossupressora, o tratamento com

HU reduziu o risco de trombose recorrente em pacientes de alto risco

(<4  versus  24%)  em  um  seguimento  mediano  de  27  meses.  Esse

benefício foi mantido após um acompanhamento médio de 73 meses.

• Um estudo retrospectivo de 166 pacientes tratados com HU relatou

uma resposta completa em 81 por cento e resposta parcial em 15 por

cento usando os critérios ELN / IWG-NRT (incluindo uma contagem

de plaquetas alvo <400.000 / microL).
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Os  efeitos  colaterais  são  geralmente  leves,  incluindo  úlceras  orais,

hiperpigmentação,  erupção  cutânea  e  alterações  nas  unhas.  O  efeito  redutor

plaquetário da HU é acompanhado por vários graus de neutropenia e anemia

com características megaloblásticas, incluindo um aumento do volume celular

médio (VCM).

A dose inicial recomendada de HU é de 15 mg / kg por dia por via oral. As

doses são ajustadas para atingir uma contagem de plaquetas na faixa de 100.000

a 400.000 / microL e para limitar a neutropenia e anemia.

O início da ação da HU é rápido e geralmente começa a reduzir as contagens

sanguíneas dentro de três a cinco dias após o início do tratamento. Da mesma

forma, seu efeito é de curta duração quando a medicação é interrompida. Por

conseguinte, os ajustes de dose não devem ser feitos com uma frequência maior

do que uma vez por semana, a fim de evitar grandes flutuações na contagem de

plaquetas. Também é importante aconselhar os pacientes que tomam HU para

evitar a falta de doses de medicamentos.

A terapia citorredutora não é recomendada para a maioria dos pacientes com TE

abaixo  dos  60  anos,  sem  história  de  trombose  ou  doença  de  von  Willebrand

adquirida (DVW). Esses pacientes com TE de baixo e muito baixo risco podem ser

tratados  apenas  com  aspirina  ou  observação.  Uma  exceção  potencial  é  para

pacientes com contagem de plaquetas> 1 milhão / microL complicada por DVW

adquirida.  Não  existem  ensaios  clínicos  randomizados  que  avaliaram  diferentes

opções de tratamento para TE com risco baixo e muito baixo. 
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Fonte: Blood Cancer J. 2018 Jan 10;8(1):2. doi: 10.1038/s41408-017-0041-8. Essential thrombocythemia treatment algorithm 2018.

Para  os  pacientes  de  alto  risco  Hidroxiureia  (HU) é  o  agente  citorredutor

preferido.  A HU  é  eficaz  na  redução  da  contagem  de  plaquetas  e  do  risco

trombótico  no  TE,  e  é  geralmente  bem  tolerada,  amplamente  disponível  e

relativamente  barata.  Os  efeitos  colaterais  são  geralmente  leves,  incluindo

úlceras  orais,  hiperpigmentação,  erupção  cutânea  e  alterações  nas  unhas.  O

efeito redutor plaquetário da HU é acompanhado por vários graus de neutropenia

e anemia com características megaloblásticas, incluindo um aumento do volume

celular médio (VCM).

A dose inicial recomendada de HU é de 15 mg / kg por dia por via oral. As

doses são ajustadas para atingir uma contagem de plaquetas na faixa de 100.000

a 400.000 / microL e para limitar a neutropenia e anemia.
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• Em  um  estudo  randomizado  envolvendo  114  pacientes  com  TE,

comparado com nenhuma terapia mielossupressora, o tratamento com

HU reduziu o risco de trombose recorrente em pacientes de alto risco

(<4  versus  24%)  em  um  seguimento  mediano  de  27  meses.  Esse

benefício foi mantido após um acompanhamento médio de 73 meses.

• Um estudo retrospectivo de 166 pacientes tratados com HU relatou

uma resposta completa em 81 por cento e resposta parcial em 15 por

cento usando os critérios ELN / IWG-NRT (incluindo uma contagem

de plaquetas alvo <400.000 / microL).

       O início da ação da HU é rápido e geralmente começa a reduzir as contagens

sangüíneas dentro de três a cinco dias após o início do tratamento. Da mesma

forma, seu efeito é de curta duração quando a medicação é interrompida. Por

conseguinte, os ajustes de dose não devem ser feitos com uma frequência maior

do que uma vez por semana, a fim de evitar grandes flutuações na contagem de

plaquetas. Também é importante aconselhar os pacientes que tomam HU para

evitar a falta de doses de medicamentos.

3) Dos tratamentos disponibilizados pelo SUS

O  Ácido  acetilsalicílico  é  uma  das  medicações  utilizadas  no  tratamento  da

trombocitemia essencial e encontra-se contemplada no RENAME.

4) Sobre o registro pela ANVISA.

O medicamento em questão apresenta registro na ANVISA 

A Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) de 2017 inclui aHIDROXIUREIA,

mas  NÃO para  a  patologia/indicação  especificada  no  processo  (trombocitemia

essencial).

5) Sobre a incorporação pela CONITEC
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Não  há  demanda  de  incorporação  pela  CONITEC  da  inclusão  do  uso  do

medicamento Hidroxiureia para tratamento da trombocitemia essencial.

6) Sobre a presença de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministé-

rio da Saúde ou de órgão público.

Não há um PCDT nacional e nem estadual específico para a trombocitemia essencial.

7) Custo da medicação

8) Questionamentos do magistrado
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a) Quais as evidências científicas da eficácia do fármaco apontado? 

RESPOSTA: O tratamento citorredutor com hidroxiureia (HU) é recomendado para

pacientes  com TE de qualquer idade com história  prévia de trombose venosa ou

arterial.  Também  é  sugerido  para  todos  os  pacientes  com  mais  de  60  anos,

especialmente naqueles com uma mutação JAK2 V617F.

b)  Há  possibilidade  de  sua  substituição  por  outro  fármaco  de  mesmos

efeitos?

RESPOSTA: No caso em questão o laudo médico não forneceu subsídios com

dados clínicos para indicação de hidroxiuréia com base nas evidências científicas

atuais, pois há relato apenas da idade do paciente. Existe o medicamento ácido

acetilsalicílico no SUS que pode ser usado para pacientes com menos de 60 anos

que não tiveram trombose.

c)  Existem  outras  informações  relevantes  a  fornecer  para  o  desate  do

presente caso?

RESPOSTA:  Para  o  uso  de  hidroxiuréia  era  preciso  que  fossem  fornecidos

histórico  de  trombose,  estado  mutacional,  fatores  de  risco  cardiovasculares  e

hemograma do paciente. Esses dados não foram fornecidos.

d)  O fármaco prescrito tem registro na ANVISA e é disponibilizado pelo

SUS?

RESPOSTA: Sim. É disponibilizado pelo Ministério da Saúde para tratamento de

anemia falciforme. Nos casos oncológicos, a APAC geralmente cobre o custo da

hidroxiuréia quando indicada pelo hematologista.

e)  Em caso  negativo  a  uma  das  perguntas  acima,  há  tratamento  oficial

alternativo disponibilizado?

RESPOSTA: Vide item B

f)  Havendo  tratamento  oficial  alternativo  disponibilizado,  esse  possui  a

mesma  eficácia  daquele  realizado  a  partir  do  uso  do  fármaco  cuja

disponibilização foi requerida nos autos?

RESPOSTA: Vide item B e algoritmo anexado à nota técnica
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g) Considerando as respostas aos itens anteriores, pode-se dizer, a partir do

quadro  apresentado pela  parte  autora  citada,  que  o  fármaco  prescrito  e

requerido judicialmente é imprescindível ao tratamento da enfermidade que

lhe acomete e à preservação ou restauração de sua saúde e dignidade?

RESPOSTA: Como o laudo médico não faz menção a tromboses prévias, nem a

mutação JAK2, podemos crer que o paciente se enquadra no grupo de baixo risco,

no qual não está indicada hidroxiuréia.

9)  Conclusões

De acordo com a bibliografia pesquisada e com os dados do relatório médico

enviado, o uso da hidroxiuréia não estaria indicado neste caso.

10) Referências

1. Blood Cancer J. 2018 Jan 10;8(1):2. doi: 10.1038/s41408-017-0041-

8. Essential thrombocythemia treatment algorithm 2018. Tefferi A1,

Vannucchi AM2, Barbui T3.

2. Up to date.  Disponível  em:  https://www.uptodate.com/contents/prognosis-

and-treatment-of-essential-thrombocythemia?search=trombocitemia

%20essencial&source=search_result&selectedTitle=1~64&usage_type=def

ault&display_rank=1.  Prognosis  and  treatment  of  essential

thrombocythemia. Ayalew Tefferi

Contato: (85) 98529-2925/996545559 (Yury Trindade) – (85) 99689-0669 (Maria Andreína)

nat.ceara@tjce.jus.br


