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NOTA TÉCNICA
1) Tema:

Uso do Jakavi® (ruxolitinibe) para o tratamento da mielofibrose (CID 10:
D47.1 - Doença mieloproliferativa crônica).
2) Considerações teóricas

Trata-se de atualização de nota técnica (NT) rápida (versão reduzida e mais
simples por se tratar de medicação(ões)/tratamento(s)/procedimento(s) de
indicação e critérios estabelecidos na literatura).
As Neoplasias Mieloproliferativas (NMPs) são um grupo de doenças que são
caracterizadas pela proliferação aumentada das séries mieloides com
maturação eficaz, o que leva à leucocitose no sangue periférico, aumento da
massa eritrocitária ou trombocitose. Nesse grupo de doenças está contido as
NMPs clássicas que são a Leucemia Mielóide Crônica (LMC), Policitemia Vera
(PV) Trombocitemia Essencial (TE) e a Mielofibrose Primária (MFP) e as NMPs
menos frequentes que são a Leucemia Neutrofília Crônica (LNC), Síndrome
Hipereosinofílica/Leucemia Eosinofílica Crônica (SHE/LEC). Outro grupo seria
as NMP não classificadas que apresentam características intermediarias entre
as NMPs e síndromes mielodisplásicas, no qual estão inclusas a Leucemia
Mielomonocítica Crônica (LMMC), a Doença Sistêmica dos Mastócitos (DSM)
e a Leucemia Mielóide Crônica Atípica (LMCA).
A mielofibrose (MF) tem como principal característica a fibrose medular, além
de esplenomegalia, leucoeritroblatose, pancitopenia, hematopoese
extramedular, aumento da densidade microvascular da medula e mobilização
de células progenitoras hematopoiéticas. A mielofibrose mieloproliferativa
pode apresentar-se como um transtorno novo (mielofibrose primária - MFP)
ou evoluir secundariamente a partir de policitemia vera anterior ou
trombocitemia essencial (Pós- PVMF ou Pós- TEMF). A MFP, também
designada por mielofibrose idiopática crônica ou mielofibrose com
metaplasia mielóide, é caracterizada por uma acumulação de tecido fibroso
na medula óssea, resultante da proliferação excessiva de megacariócitos e
granulócitos. A deposição de reticulina e colágeno nos espaços extracelulares
da medula óssea (mielofibrose) impede a proliferação normal de células
hematopoiéticas, levando à entrada das células hematopoiéticas
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indiferenciadas na circulação e uma consequente hematopoiese
extramedular que ocorre preferencialmente no baço e fígado. Um quarto dos
pacientes é assintomático e o diagnóstico é feito pela esplenomegalia ou
outros achados.
Os demais apresentam sintomas secundários à anemia (fraqueza, cansaço,
palpitação e dispneia), esplenomegalia (saciedade, desconforto ou dor em
quadrante superior esquerdo do abdômen), estado hipermetabólico (perda
de peso, sudorese noturna ou febre), eritropoese extramedular,
sangramentos (petéquias, hemorragia em trato gastrointestinal), alterações
ósseas (dor nas juntas ou ósseas por osteoesclerose), hipertensão portal
(ascite, varizes de esôfago ou gástricas, sangramento no trato grastrointesinal
(TGI), encefalopatia hepática, trombose de veia porta ou hepática) e
anormalidades
imunológicas
(imunecomplexos
circulantes
ou
autoanticorpos).
A doença tem duas fases: fase pré-fibrótica, inicial, com medula óssea
hipercelular que evolui até a quase substituição do tecido hematopoiético
por fibras reticulínicas (fase fibrótica). O tempo médio de sobrevida para
pacientes com mielofibrose primária é de 3,5 a 5,5 anos. As causas de óbito
são: transformação leucêmica (em 5% a 10% dos casos), infecção,
sangramento, trombose, falência cardíaca, falência hepática, aparecimento
de outra neoplasia, falência respiratória, e hipertensão portal. Mutações na
quinase Janus 2 (JAK2) respondem por uma alta proporção de casos de
mielofibrose primária. A JAK2 faz parte da família das enzimas da tirosina
quinase e participa da transdução de sinal para eritropoietina,
trombopoietina e fator estimulador de colônias de granulócitos (G-CSF) entre
outras entidades. Mutações do gene do receptor de trombopoietina (MPL)
ou do gene da calreticulina (CALR) também podem causar mielofibrose
primária. Dos pacientes com MF, 45% a 68% apresentam a mutação JAK2
V617F 4 e 5% a 10% apresentam a mutação MPL, já a CALR , ocorre em 25%
a 35% dos pacientes). A caracterização molecular de pacientes com
mielofibrose primária pode representar uma parte substancial da
estratificação de risco e estabelecimento do prognóstico da doença,
permitindo a definição da melhor estratégia terapêutica.
Dados da literatura estimaram uma taxa de incidência de MFP em torno de
0,3 por 100.000 por ano. Todas as estimativas mostraram uma incidência
mais alta para homens (variação = 0,32 por 100.000 por ano a 0,9 por 100.000
por ano) do que para mulheres (variação = 0,2 por 100.000 por ano a 0,7 por
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100.000 por ano). A idade média do diagnóstico foi entre 69 anos e 76 anos.
A Orphanet relatou uma prevalência para qualquer MF de 2,7 por 100 000
(período não especificado), enquanto o RARECARE relatou uma prevalência
de 15 anos de apenas 0,51 por 100.000. Dois estudos relataram prevalência
de MFP de 1,76 e 4,05 por 100.000. Pesquisadores da Clínica Mayo, da Escola
de Saúde Pública da Universidade de Boston e do departamento de Evidence
Global & Value da empresa farmacêutica Sanofi, concluíram um estudo sobre
a prevalência de neoplasias mieloproliferativas nos EUA. Os resultados
mostraram que para qualquer MF a prevalência foi de 4,16/100.000
pacientes em 2016, para pós-PV, 0,29/100.000 pacientes, pós-ET foi de
0,55/100.000 pacientes e para MFP a prevalência foi de 1,72/100.000
pacientes.
Não foram encontrados estudos brasileiros que estimassem a
incidência/prevalência da MF. Um estudo realizado em pacientes de três
centros brasileiros de hematologia avaliou as características clínicas,
diagnóstico e intervenções terapêuticas destes pacientes. A idade média foi
de 69 anos (29-99) e a maior prevalência foi no sexo masculino (58%). Dois
pacientes de duas instituições diferentes relataram a mesma doença em um
irmão. O motivo mais frequente (63,1%) para a busca da avaliação médica foi
fadiga que ocorreu em 67% deles. O tempo desde o início dos sintomas até o
diagnóstico confirmado teve uma mediana de 9,7 meses. A mutação para JAK
V617F foi encontrada em 82,5%, PCR para BCR-ABL em 71,8% e cariótipo da
medula óssea em 64,1%. Segundo a classificação IPSS, 8,5% apresentavam
baixo risco, 63,4% intermediário-1, 63,4%, intermediário-2 28,1% e nenhum
alto risco.
Com base nos critérios de diagnóstico da Organização Mundial de Saúde
(OMS) de 2016, para o diagnóstico de MFP, exige-se os três principais critérios
a seguir e pelo menos um critério menor:
Critérios principais:
 Proliferação megacariocítica e atipia, acompanhadas de fibrose reticulina e
/ ou fibrose colágena graus 2 ou 3.  Critérios da OMS para policitemia vera
(PV), trombocitemia essencial (TE), leucemia mielóide crônica (LMC),
síndrome mielodisplásica (SMD) ou outra neoplasia mielóide não atendida. 
Demonstração de uma mutação JAK2, CALR ou MPL ou outro marcador clonal
(mutação ASXL1, EZH2, TET2, IDH1 / IDH2, SRSF2 ou SR3B1) ou nenhuma
causa identificável de fibrose reativa (por exemplo, infecção, distúrbio
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autoimune, distúrbio inflamatório crônico), leucemia de células cabeludas ou
outra neoplasia linfoide, malignidade metastática ou mielopatia tóxica
crônica).
Critérios menores (devem ser confirmados em duas medições consecutivas):
 Anemia não atribuível a uma condição comórbida  Leucocitose ≥ 11 a 10
9 / L (> 11.000 / microL)  Esplenomegalia palpável  LDH acima do limite
superior do normal
Já para diagnóstico da mielofibrose secundária, um grupo de trabalho
internacional para pesquisa e tratamento de mielofibrose propôs os
seguintes critérios para o diagnóstico:
Critérios principais (ambos necessários): 
Documentação de um diagnóstico anterior de PV ou ET conforme definido
pelos critérios da OMS Fibrose medular grau 2–3 em uma escala de 0–3 ou
grau 3–4 em uma escala de 0–4
Critérios menores (são necessários pelo menos dois):
 Anemia (abaixo do valor de referência padrão em relação à idade, sexo e
altura) ou perda sustentada da necessidade de flebotomia e / ou terapia
citorredutora  Leucoeritroblastose  Grau crescente de esplenomegalia 
Aumento da lactato desidrogenase (acima do valor de referência) 
Desenvolvimento de qualquer um dos 2 sintomas constitucionais a seguir
(perda de> 10% do peso corporal nos últimos 6 meses, suores noturnos, febre
inexplicável (> 37,5 °C)
3) Eficácia do medicamento, evidências científicas e riscos

O ruxolitinibe é um inibidor de quinase seletivo para as Janus Associated
Kinases (JAK) 1 e 2. Essas quinases são responsáveis pela mediação da
citocina e sinalização do fator de crescimento que, por sua vez, afetam a
função imunológica e a hematopoiese. O processo de sinalização envolve
transdutores de sinal e ativadores de transcrição (STAT) que modulam a
expressão gênica. Pacientes com mielofibrose têm atividade anormal de JAK1
e JAK2, portanto, o ruxolitinibe trabalha para regulá-la.
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Até a presente data não há um Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
(PCDT) para a conduta de pacientes com mielofibrose publicado pelo
Ministério da Saúde (MS) no Brasil.
COMFORT-I é um ensaio clínico multicêntrico, fase III, randomizado, duplocego, que comparou a eficácia e segurança do ruxolitinibe (15 mg ou 20 mg
duas vezes ao dia, n = 155) 26 com placebo (n = 154) em pessoas com
mielofibrose primária, mielofibrose secundária à policitemia vera ou
trombocitopenia essencial. Os pacientes que se inscreveram no estudo,
tiveram mielofibrose resistente ou refratária ou a terapia disponível foi
contraindicada ou não tolerada. Todos os pacientes do estudo tinham
mielofibrose de risco intermediário-2 ou alto risco, contagem de plaquetas
de pelo menos 100x109 /L e comprimento médio palpável do baço de 16 cm.
A duração do estudo foi de 24 semanas, após as quais os pacientes poderiam
entrar em uma fase de extensão de rótulo aberto. Para o crossover antes da
semana 24, era necessário que os pacientes tratados com placebo
apresentassem piora dos sintomas e aumento do volume baço ≥ 25% desde
o início (24). Após a conclusão do COMFORT-I, foram realizadas análises a
longo prazo de dois, três e cinco anos (9,11,12). A avaliação dos efeitos do
ruxolitinibe na carga dos sintomas da doença e na qualidade de vida
relacionada à saúde, avaliadas pelo Formulário de Avaliação de Sintomas de
Mielofibrose modificado (MFSAF) v2.0, foram realizadas por Mesa et al. 2015
foi (31).
COMFORT-II é um estudo randomizado, aberto e randomizado, de fase III,
multicêntrico (Europa) que comparou o ruxolitinibe (15 mg ou 20 mg duas
vezes ao dia, n = 146) com a melhor terapia disponível (MTD) (n = 73), que
incluía quaisquer agentes comercialmente disponíveis (como monoterapia
ou em combinação, em pessoas com MFP, pós-PVMF ou pós-TEMF. Todos os
pacientes do estudo tinham mielofibrose de risco intermediário-2 ou alto
risco, contagem de plaquetas de pelo menos 100x109 /L e comprimento
médio palpável do baço de 16 cm. A duração do estudo foi de 48 semanas,
após as quais os pacientes poderiam entrar em uma fase de extensão de
rótulo aberto. Pacientes em MTD cuja doença progrediu, definida como
aumento de 25% ou mais no volume do baço, poderiam cruzar para receber
ruxolitinibe a qualquer momento. Os resultados dos estudos foram descritos
de acordo com os seguintes desfechos: o alívio dos sintomas da doença
(incluindo coceira, dor e fadiga), sobrevida global, sobrevida livre de
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progressão, alterações no tamanho do baço, efeitos adversos do tratamento
e qualidade de vida relacionada à saúde.
As melhorias nos sintomas foram medidas com o uso do Formulário de
Avaliação de Sintomas de Mielofibrose modificado (Myelofibrosis Symptom
Assessment Form-MFSAF v2.0 diary) modificado, versão 2.0, uma ferramenta
projetada especificamente para avaliar os sintomas de mielofibrose. O MFSAF
é um instrumento autoadministrado de 19 itens, específico para sintomas
associados à MF previamente validados para uso em um único momento. Os
escores variaram de 0 (sintomas “ausentes”) a 10 (sintomas “piores que se
possa imaginar”), e a pontuação total dos sintomas foi a soma das
pontuações individuais, excluindo a inatividade.
Os efeitos nos sintomas relacionados à doença utilizando o MFSAF foram
avaliados apenas no COMFORT-I. Os sintomas individuais de MF estavam
presentes em mais de 70% dos pacientes no início do estudo. No total, 45,9%
dos pacientes tratados com ruxolitinibe alcançaram uma melhoria de 50% ou
mais no escore total de sintomas modificados de MFSAF (ETSM) em 24
semanas em comparação com 5,3% dos pacientes no grupo placebo (odds
ratio: OR, 15,3; IC95% 6,9–33,7; p <0,001). Em 24 semanas, os pacientes
tratados com ruxolitinibe tiveram uma melhora média de 46,1% (mediana,
56,2%) no escore total de sintomas, enquanto pacientes tratados com
placebo tiveram uma piora média de 41,8% (mediana, 14,6%) na pontuação
(p <0,001). A maioria das respostas ocorreu dentro de quatro semanas após
o início do tratamento e a porcentagem de pacientes que alcançaram uma
redução de 50% ou mais no ETSM foi mantida a partir da semana seis. Após
cinco anos, embora o MFSAF versão 2.0 tenha sido avaliado apenas até a
semana 24, as melhorias nas medidas na qualidade de vida (QV), avaliada
pela Organização Europeia para Pesquisa e Tratamento do Questionário de
Qualidade de Vida no Câncer - Núcleo 30 (European Organization for
Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30 EORTC QLQ-C30), foram mantidas com a terapia a longo prazo, incluindo
melhorias no estado de saúde global, fadiga, função funcional e escalas de
funcionamento físico.
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SOBREVIDA GLOBAL
Tanto os estudos COMFOT-I e II quanto seus acompanhamentos de extensão
a longo prazo avaliaram a sobrevida global. Uma análise conjunta dos dados
do COMFORT-I e COMFORT-II forneceu dados sobre a sobrevida em cinco
anos, ajustados pelas as características basais e pelo cruzamento.
Ruxolitinibe comparado com placebo (COMFORT-I)
No COMFORT-I, foram relatadas menos mortes no grupo ruxolitinibe (n = 10;
6,5%) do que no grupo placebo (n = 14; 9,1%), mas a diferença não foi
estatisticamente significante (HR, 0,67; IC95% 0,30 a 1,50; p = 0,33) em 24
semanas. Posteriormente, em uma análise realizada em um
acompanhamento médio de 51 semanas, o tratamento com ruxolitinibe
mostrou uma vantagem significativa de sobrevida comparado ao placebo
(HR, 0,5; IC95% 0,25 a 0,98; p = 0,04). A cada 1.000 pacientes, 75 mortes a
menos são observadas com o tratamento com ruxolitinibe (variando de 114
menos para 3 menos). A evidência foi considerada como moderada. Em um
seguimento médio de 3 anos, 42 pacientes no grupo ruxolitinibe e 54
pacientes no grupo placebo haviam morrido e a diferença na sobrevida global
não foi estatisticamente significativa (HR 0,69, IC 95% 0,46 a 1,03). Embora a
taxa de risco continuasse favorecendo o ruxolitinibe, o valor p não atingiu
significância nominal de p=0,05. Resultados de acompanhamento dos
pacientes do COMFORT-I em cinco anos mostraram que os pacientes
randomizados para ruxolitinibe apresentaram SG prolongada em comparação
com os do grupo placebo. A SG mediana não foi alcançada no grupo
randomizado para ruxolitinibe e entre os pacientes do grupo placebo, a SG
mediana foi de 108 semanas para pacientes censurados no cruzamento e de
200 semanas para todos os pacientes (HR, 0,69; IC95%, 0,50-0,96; P = 0,025).
Houve um total de 69 mortes no grupo randomizado para ruxolitinibe e 82
mortes entre aqueles randomizados para receber placebo.
Ruxolitinibe comparado à melhor terapia disponível (COMFORT-II)
A SG não foi estatisticamente diferente entre ruxolitinibe e a MTD com um
acompanhamento médio de 61 semanas, embora tenha alcançado
significância estatística limítrofe com uma média de 112 semanas de
acompanhamento; 86% versus 78% (HR 0,52, IC 95% 0,27 a 1,00). A cada
1.000 pacientes, 1 morte a menos é observada com o tratamento com
ruxolitinibe (37 menos para 112 mais) (Tabela 8). A evidência foi considerada
como baixa. No seguimento médio de três anos, 19,9% (29/146 pacientes) no
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grupo ruxolitinibe e 30% (22/73 pacientes) no grupo MTD morreram e o
ruxolitinibe foi associado a uma redução de 52% no risco de morte em
comparação com a MTD (hazard ratio-HR: 0,48; IC95% 0,28-0,85). A
probabilidade de sobrevivência em 144 semanas foi de 81% no grupo
ruxolitinibe e 61% no grupo MTD (34). No seguimento de cinco anos, 59
(40,4%) e 35 (47,9%) mortes foram relatadas nos braços ruxolitinibe e MTD,
respectivamente. A sobrevida global mediana não foi atingida no braço do
ruxolitinibe e foi de 4,1 anos no braço da MTD. Na análise de intenção de
tratar (ITT), os pacientes randomizados para o ruxolitinibe apresentaram
maior SG comparados aos randomizados para o MTD, com uma redução de
33% no risco de morte (HR, 0,67 (IC 95%, 0,44- 1,02); P = 0,06). A
probabilidade estimada de sobrevivência por Kaplan–Meier aos cinco anos
foi de 56% com ruxolitinibe e 44% com MTD, no entanto, os fatores de
confusão com o cruzamento do MTD para o ruxolitinibe tornou-se aparente
nesse acompanhamento.
SOBREVIDA LIVRE DE PROGRESSÃO
Ruxolitinibe comparado à melhor terapia disponível (COMFORT-II)
Na semana 48, havia 44 pacientes no grupo ruxolitinibe (30%) com eventos
de progressão, em comparação com 19 (26%) no grupo que recebeu a melhor
terapia disponível (HR 0,81; IC 95%, 0,47 a 1,39). A cada 1.000 pacientes, 44
pacientes (variando de 128 menos para 82 mais) a menos não tem progressão
da doença quando tratados com RUX em comparação com a MTD. A
qualidade da evidência foi baixa.
Nas análises de sobrevida livre de leucemia houve 10 eventos no total (todos
os quais foram óbitos): seis eventos (4%) com ruxolitinibe, em comparação
com quatro eventos (5%) com a melhor terapia disponível (HR 0,65; IC95%
0,18 a 2,31.
ALTERAÇÕES NO TAMANHO DO BAÇO
Ruxolitinibe comparado com placebo (COMFORT-I)
O objetivo primário do COMFORT-I foi atingido, com mais pacientes
recebendo ruxolitinibe obtendo uma redução significativa de 35% ou mais no
volume do baço em 24 semanas (41,9%) comparado aos pacientes recebendo
placebo (0,7%) (OR, 134,4; IC95% 18,0 a 1004,9; p <0,001). A cada 1.000
pacientes, o ruxolitinibe proporcionou uma redução de 35% ou mais no
volume do baço em 461 a mais que o placebo, podendo variar entre 99 a 861
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pacientes a mais. Os 139 pacientes que receberam ruxolitinibe tiveram uma
redução média no volume do baço de 31,6% (mediana, 33,0%) na semana 24,
enquanto os 106 pacientes que receberam placebo tiveram um aumento
médio de 8,1% (mediana, 8,5%).
Reduções na esplenomegalia foram demonstradas durante o período de
acompanhamento de três anos, sendo que 91 pacientes (59%) randomizados
para ruxolitinibe alcançaram uma redução de 35% ou mais no volume do baço
a qualquer momento do estudo. A probabilidade de manter essa resposta por
mais de 132 semanas a partir do momento da resposta inicial foi de 53%. A
variação percentual média da linha de base no volume do baço foi de -31,6%
na semana 24 (mediana -33,0%) e -34,1% na semana 144 (mediana -38,4%).
A variação percentual média da linha de base no comprimento palpável do
baço foi de -43,4% na semana 24 (mediana de 41,2%) e -49,4% na semana de
144 (mediana de 50,0%).
Entre os pacientes inicialmente randomizados para o ruxolitinibe, 59,4%
(92/155) alcançaram uma redução ≥35% no volume do baço a qualquer
momento durante o estudo, com uma duração média de resposta de 168,3
semanas. No grupo randomizado com ruxolitinibe, as alterações percentuais
medianas (variação) da linha de base foram de -40,8% (-95,9 a 73,3%) em 240
semanas; as alterações percentuais medianas da linha de base do
cruzamento foram de -37,3% (-64,8 a 26), embora o número de pacientes
avaliáveis tenha sido limitado em 240 semanas (n = 9). A proporção de
pacientes no grupo randomizado para ruxolitinibe que teve uma redução de
≥35% em relação ao valor basal no volume do baço (incluindo pacientes que
se retiraram como não respondedores) foi de 41,9% (65/ 155) na semana 24,
36,6% (52/142) na semana 48, 34,9% (52/149) na semana 96, 28,5% (41/144)
na semana 144, 22,6% (33/146) na semana 192 , 20,1% (30/149) na semana
240 e 18,5% (27/146) na semana 264.
Ruxolitinibe comparado à melhor terapia disponível (COMFORT-II)
No COMFORT-II, o desfecho primário foi atingido, com significativamente
mais pacientes tratados com ruxolitinibe obtendo uma redução de 35% ou
mais no volume do baço na semana 48 do que os pacientes tratados com
MTD. Em 48 semanas, essa resposta foi alcançada por 28% dos pacientes no
grupo ruxolitinibe e em 0% dos pacientes no grupo MTD (risco relativo: RR
41,78 IC95% 2,61 a 669,75). A variação percentual média no volume do baço
no grupo ruxolitinibe foi de -30,1% versus + 7,3% no grupo MTD (p <0,001).
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Os pacientes tratados com ruxolitinibe apresentaram uma diminuição média
do comprimento do baço em relação aos valores basais de 56%, em
comparação com um aumento médio de 4% nos pacientes que receberam a
melhor terapia disponível.
QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE
A qualidade de vida (QV) foi estudada como desfecho secundário no
COMFORT-I e II, utilizando EORTC QLQ-C30 (European Organization for
Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30) e o
questionário FACT-Lyn.
Ruxolitinibe comparado com placebo
Na semana 24, o grupo ruxolitinibe mostrou melhora significativa no estado
de saúde global e nas subescalas funcionais do EORTC QLQ-C30 em
comparação com o grupo placebo, com um valor de p < 0,0001 relatado para
todas as subescalas, exceto o funcionamento emocional (p = 0,0009) e
cognitivo (p = 0,06). Para cada subescala, os pacientes tratados com
ruxolitinibe apresentaram melhora em relação à linha de base, enquanto os
pacientes tratados com placebo mostraram piora. Exceto pelo
funcionamento cognitivo, todas as alterações quando comparadas com o
placebo (status global de saúde e escore composto de qualidade de vida;
funcionamento físico, emocional e social) excederam seis pontos, que é o
limiar para melhora clínica mínima. Não havia dados publicados disponíveis
para os escores individuais de sintomas. Ao longo de três anos, as melhorias
nas subescalas funcionais e de sintomas do EORTC QLQ-C30 observadas na
semana 24 foram mantidas com terapia a longo prazo com ruxolitinibe.
Ruxolitinibe comparado à melhor terapia disponível
As pontuações do estado de saúde global/QV foram significativamente mais
altas para os pacientes tratados com ruxolitinibe do que com a MTD nas
semanas 8, 16 e 48. A diferença média ajustada do tratamento foi 8,8 (IC95%,
3,9–13,7 p = 0,0005), com uma pontuação ligeiramente acima do limiar de
seis pontos para melhora clínica mínima. Para o funcionamento físico e o
funcionamento do papel, as diferenças de tratamento foram
significativamente favoráveis ao ruxolitinibe, começando na primeira
avaliação pós-linha de base na semana 48 (p <0,05). Nenhuma diferença
significativa de tratamento foi observada para escores de funcionamento
emocional ou funcionamento cognitivo. Dos nove escores de sintomas
avaliados no EORTC QLQ-C30, seis foram significativamente melhorados no
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grupo ruxolitinibe em comparação com o grupo controle: perda de apetite
(diferença média ajustada do tratamento, -16,3; IC95%, -21,5 a −11,2),
dispneia (−11,6; IC 95%, −17,6 a −5,7), fadiga (−10,2; IC 95%, −15,8 a −4,5),
insônia (−9,5; IC95%, −16,4 a -2,7), dor (−9,0; IC95%, 14,9 a -3,1) e diarreia (8,4; IC95%, -14,0 a -2,8). Apenas as diferenças de tratamento na fadiga e
perda de apetite foram significativas ( P <0,05) em todas as avaliações da
semana 8 à semana 48.
O total de FACT-G, LymS, FACT-Lym TOI e FACT- Lym foi significativamente
melhor no grupo ruxolitinibe a partir da semana 8 e persistindo a partir de
então. As diferenças médias estimadas de tratamento a favor do ruxolitinibe
foram 6,4 (IC 95%, 3,9-8,8, FACT-G), 5,7 (IC 95%, 3,9-7,5, LymS), 10,1 (IC95%,
6,7-13,6, FACT-Lym TOI) e 12,0 (IC 95%, 7,2-216,7, FACT-Lym total).
A magnitude foi próxima ao limite superior da diferença minimamente
importante. Em geral, os pacientes que receberam ruxolitinibe apresentaram
uma taxa de resposta mais alta nos escores resumidos do estado de saúde
global e FACT-Lym do que aqueles que receberam MTD, o que foi significativo
na maioria dos momentos. Apesar dos benefícios apresentados, os
resultados de qualidade de vida relacionada à saúde devem ser interpretados
com cautela. No COMFORT-II houve uma perda grande de pacientes com
apenas 69/146 restantes no grupo ruxolitinibe e 27/73 no grupo da MTD. No
COMFORT-I o número de pacientes incluídos na análise de 96 e 144 semanas
de qualidade de vida relacionada à saúde não foi relatado. Mudança média
em relação à linha de base no escore total do FACT-Lym foi favorável ao
ruxolitinibe, embora houvesse dados ausentes para pacientes na análise, com
apenas 70/146 pacientes no grupo ruxolitinibe e 29/73 pacientes no grupo
da MTD incluídos, reduzindo novamente a confiabilidade dos resultados. As
evidências dos estudos incluídos foram consideradas de baixa qualidade.
Em resumo, evidências de baixa qualidade mostraram que o ruxolitinibe
apresentou superioridade em comparação com o placebo ou a melhor
terapia disponível no tratamento da mielofibrose primária e secundária, com
taxas mais altas de controle da esplenomegalia, melhora dos sintomas e
qualidade de vida. Existe uma maior incerteza acerca da sobrevida global,
mas em geral, pacientes tratados com ruxolitinibe apresentaram maior
sobrevida que o controle. As respostas foram mantidas por um período
médio inferior a três anos e o benefício ocorreu independentemente do
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subtipo de mielofibrose, faixa etária, presença ou ausência da mutação JAK2
V617F, níveis de hemoglobina e contagem de plaquetas. Deve-se levar em
consideração que a doença é grave, progressiva, incapacitante e o
medicamento é o único com registro para tratamento da MF registrado no
Brasil.
4) Sobre a liberação pela ANVISA e custo da medicação/material (parecer

farmacêutico)

Registro-1006811210019
Produto-Jakavi
Classe Terapêutica-ANTINEOPLASICO
Autorização-1000685
Processo-25351.156656/2014-31
INDICAÇÕES:
Jakavi é um medicamento usado para tratar pacientes adultos com
mielofibrose de risco intermediário ou alto, um tipo raro de câncer do sangue
com vários sintomas incômodos como febre, sudorese noturna, dor nos ossos
e perda de peso. O aumento do baço é uma das características da
mielofibrose.

Tabela de preços da medicação (preço por)
PF

PMVG ICMS
0%

Medicamento

PMGV
18%

JAKAVI (NOVARTIS
BIOCIENCIAS S.A) 15 MG COM
CT BL AL PLAS TRANS X 60

20060,61

16030,43

20087,91

Custo médio
estimado do
tratamento
a cada 8
semanas
16030,43

Custo global médio
estimado do
tratamento (1 ano)

96.182,58

PF: Preço de fábrica
PMC: preço máximo ao consumidor
PMG: preço máximo ao governo
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5) Sobre o fornecimento da medicação/material pelo SUS (parecer

farmacêutico):

O Ruxolitinibe não e fornecido pelo SUS e no momento não ha liberação de
nenhuma alternativa terapêutica para esse tratamento na rede do SUS.
6) Sobre a presença de diretriz clínica do Ministério da Saúde ou de órgão

público e a incorporação pela CONITEC:

No relatório de recomendação Ruxolitinibe para tratamento de pacientes com
mielofibrose primária, mielofibrose pós policitemia vera ou mielofibrose pós
trombocitemia essencial, de risco intermediário-2 ou alto, de fevereiro de
2020, o Plenário da Conitec pontuou que o ruxolitinibe é um medicamento
paliativo, não substitutivo, visto que o paciente irá utilizar outros medicamentos em conjunto para controle dos sintomas da doença. Além disso, apresenta
eventos adversos que necessitam de intervenções como transfusões sanguíneas. Apesar de ter apresentado benefícios na melhoria dos sintomas constitucionais da doença, qualidade de vida e redução do baço, o medicamento
não pode ser considerado como custo-efetivo em comparação com a MTD,
devido ao custo elevado. Pelo exposto, a Conitec, em sua 85ª reunião ordinária, no dia 04 de fevereiro de 2020, recomentou a não incorporação no SUS
do ruxolitinibe para o tratamento da mielofibrose primária e secundária em
pacientes com risco intermediário-2 a alto com contagem de plaquetas
≥50.000/mm3 .
7) Conclusões

As evidências disponíveis até então, de baixa qualidade, mostraram que o
ruxolitinibe apresentou superioridade em comparação com o placebo ou a
melhor terapia disponível no tratamento da mielofibrose primária e secundária, com taxas mais altas de controle da esplenomegalia, melhora dos sintomas e qualidade de vida. O ruxolitinibe é um medicamento paliativo, não substitutivo, visto que o paciente irá utilizar outros medicamentos em conjunto
para controle dos sintomas da doença. Além disso, apresenta eventos adversos que necessitam de intervenções como transfusões sanguíneas. Apesar de
ter apresentado benefícios na melhoria dos sintomas constitucionais da do-
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ença, qualidade de vida e redução do baço, o medicamento não pode ser considerado como custo-efetivo em comparação com a MTD, devido ao custo elevado. A Conitec, em sua 85ª reunião ordinária, no dia 04 de fevereiro de 2020,
recomentou a não incorporação no SUS do ruxolitinibe para o tratamento da
mielofibrose primária e secundária em pacientes com risco intermediário-2 a
alto com contagem de plaquetas ≥50.000/mm3.

8)

Respostas aos Questionamentos
a) Há evidências científicas de eficácia e custo-efetividade do fármaco
apontado para o caso em exame? Qual o índice de cura, assim como, há
possibilidade de contraindicação para algum tipo de paciente? Há
contraindicação para a parte autora?
Resposta: Não; a medicação não tem eficácia para cura da doença em
questão; sem elementos para responder com convicção, respectivamente.
b) Há algum critério/classificação, como, por exemplo, a ECOG, de estado de
saúde do portador deste doença? Se sim, qual seria a classificação da parte
autora neste critério?
Resposta: Sim, sem elementos para responder com convicção.
c) O SUS fornece algum tratamento para a moléstia que acomete a parte
autora? Se sim, quais? Há possiblidade de substituição do medicamente
pleiteado por outro fármaco que seja fornecido pelo SUS que produza os
mesmos efeitos do fármaco prescrito?
Resposta: Sim; o danazol, eritropoietina e hidroxiureia são disponibilizados
por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)
para outras doenças específicas e regulamentadas por meio de Protocolos
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. A talidomida encontra-se no Componente
Estratégico da Assistência Farmacêutica e aprovada também no CEAF para o
tratamento da Síndrome mielodisplasica (CID D.46); não, respectivamente.
d) O fármaco prescrito somente prolonga a vida do paciente ou, além de
prolongar, melhora a saúde e a qualidade de vida do mesmo? Existem
outras informações relevantes a fornecer para a solução do caso em exame?
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Resposta: As evidências existentes não permitem afirmar que a medicação
prolongue a vida de pacientes tratados.
e) O fármaco prescrito tem registro na anvisa e é disponibilizado pelo SUS?
Vide resposta do farmacêutico acima.
f) Em caso negativo a uma das perguntas acima, há tratamento alternativo
eficaz disponibilizado pelo sistema público?
Resposta: O danazol, eritropoietina e hidroxiureia são disponibilizados por
meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) para
outras doenças específicas e regulamentadas por meio de Protocolos
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. A talidomida encontra-se no Componente
Estratégico da Assistência Farmacêutica e aprovada também no CEAF para o
tratamento da Síndrome mielodisplasica (CID D.46)
g) Existem outros fármacos que tenham a mesma eficiência e eficácia do que
aquele que aqui fora solicitado? Existem outros fármacos mais baratos,
mesmo que não disponibilizados pelo SUS, e que tenham registro na anvisa?
Resposta: Não.
h) 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: Relativamente ao desfecho sobrevida, sim.
i) Qual seria o custo anual com o tratamento requerido pelo paciente?
Atentando-se para a prescrição do médico da parte autora.
Resposta: R$ 96.182,58
j) Considerando as respostas aos itens anteriores, pode-se dizer, a partir do
quadro apresentado pela parte autora, 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: Não.
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9)
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