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NOTA TÉCNICA
1) Tema:

Trata-se de Nota Técnica Rápida para Avaliação Tecnológica para o uso do
DARATUMUMAB (DALINVI) para o tratamento do mieloma múltiplo
refratário.
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).
O mieloma múltiplo (MM) é uma neoplasia maligna caracterizada pela
proliferação de clones de plasmócitos que proliferam e acumulam na
medula óssea, prejudicando a maturação de glóbulos vermelhos, glóbulos
brancos e plaquetas. Frequentemente este acúmulo de plasmócitos se
localizam em partes ósseas, mais frequentemente em ossos pélvicos,
coluna, costelas e crânio, com destruição óssea extensiva a partir de lesões
osteolíticas, osteopenia e fraturas patológicas.
Além de anemia e infecções, os plasmócitos também secretam proteína
monoclonal (proteína M) detectável no sangue ou urina, levando a outras
complicações como hipercalcemia e insuficiência renal, anemia e infecções.
Dados obtidos por meio da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer
(IARC) mostram que a taxa de incidência ajustada por idade do mieloma
múltiplo no Brasil é de 3,3 casos por 100.000 habitantes em homens e 2,3
casos por 100.000 habitantes em mulheres. Dados do Instituto Nacional de
Câncer mostram que a taxa de mortalidade ajustada pela população
brasileira é de 1,5 mortes por mieloma múltiplo a cada 100.000 habitantes
em 2017. Estudos recentes identificaram uma tendência de aumento da
mortalidade por mieloma múltiplo no período entre 1995 até 2013 na
América Latina. No Brasil, para este período as taxas de mortalidade
ajustadas por idade (mortes/ 100.000) para grupo entre 40-59 anos foram
1,5 em homens e 1,1 em mulheres, e são mais elevadas na população acima
de 60 anos: 8,4 em homens e 6,6 em mulheres.
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Critérios e métodos diagnósticos
A suspeita diagnóstica de mieloma múltiplo é dada pelo aparecimento de
manifestações clínicas como dor óssea com lesões líticas, aumento da
concentração da proteína M no soro ou urina, anemia, hipercalcemia,
insuficiência renal aguda, radiculopatia e infecção. Os critérios do
International Myeloma Working Group (IMWG) para o diagnóstico do
mieloma múltiplo ativo incluem a presença de clones de plasmócito na
medula óssea ≥ 10% ou em biópsia óssea ou de partes moles de
plasmocitoma, adicionada a alguns dos critérios abaixo:
a) Acometimento de algum órgão observado pela elevação do cálcio sérico,
insuficiência renal, anemia e lesões ósseas (CRAB: calcium level increased,
renal insufficiency, anemia, bone lesions).
• Anemia: hemoglobina < 10g/dL
• Hipercalcemia: cálcio sérico > 11mg/dL
• Insuficiência renal: Clearence de creatinina < 40mL/min ou creatinina
sérica > 2mg/dL
• Lesões ósseas: uma ou mais lesões osteolíticas ≥ 5mm
b) Presença de biomarcador associado a progressão: ≥ 60% de plasmócitos
na medula óssea, ressonância magnética com mais de uma lesão focal, ou
teste de razão de cadeia leve livre ≥ 100. O mieloma múltiplo pode ter como
diagnóstico diferencial outras doenças benignas ou outras discrasias
sanguíneas como gamopatia monoclonal, mieloma múltiplo latente,
macroglobulinemia de Waldenstrom, plasmocitoma solitário, amiloidose
primária, síndrome POEMS e carcinoma metastático.
Aspectos de prognóstico
O mieloma múltiplo é uma doença heterogênea em termos de prognóstico,
pois assim como há pacientes que progridem muito rápido mesmo em
tratamento, há outros que não necessitam de terapia por anos.
O tratamento do mieloma múltiplo é definido conforme estadiamento e
risco da doença. O mieloma múltiplo é sensível a uma variedade de agentes
citotóxicos, porém a recidiva é esperada como parte do curso da doença.
Doença refratária ou recidivada é frequentemente identificada no
monitoramento de rotina feito durante ou após o tratamento. A terapia é
indicada nas situações clínicas de pacientes com doença refratária após
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transplante autólogo ou alogênico, pacientes com progressão de doença
após transplante inicial autólogo ou alogênico, e pacientes inelegíveis para
transplante que apresentam refratariedade ou progressão após terapia
inicial. As opções de tratamento incluem transplante de células
hematopoiéticas, nova indução do regime quimioterápico prévio ou novo
protocolo terapêutico. Os fatores utilizados para determinar a escolha da
terapia incluem estratificação de risco do mieloma, tratamentos prévios e
duração de resposta com sua utilização. A terapia para MMRR é indicada
quando há recidiva clínica (hipercalcemia, insuficiência renal, anemia ou
novas lesões ósseas) ou aumento rápido das paraproteínas. Pacientes que
estão realizando quimioterapia são monitorados antes de cada ciclo e
periodicamente após término. O método de preferência de monitoramento
é a partir da avaliação da proteína monoclonal no soro ou urina e teste de
cadeia livre leve no soro.
3) Eficácia do medicamento, evidências científicas e riscos

O daratumumabe é um anticorpo monoclonal imunoglobulina G1 kappa
contra a glicoproteína transmembrana CD38, super-expressa nos
plasmócitos clones do mieloma múltiplo. Ao ligar na proteína CD38, o
daratumumabe inibe crescimento celular e induz apoptose em múltiplas
vias como a lise celular mediada pelo sistema imunológico, citotoxicidade
mediada por anticorpo, fagocitose mediada por anticorpo.
Foram incluídos dois ensaios clínicos e duas revisões sistemáticas
encontrados na literatura mundial que estudaram participantes
semelhantes ao paciente em tela nesta nota técnica. De forma geral, em
relação à qualidade das evidências dos ensaios clínicos sobre a efetividade
da medicação, os estudos apresentaram alto risco de viés de seleção e viés
de condução pelo não cegamento de participantes, equipe e avaliadores
dos desfechos. Além disto, outro potencial risco de viés é a participação
do patrocinador do estudo em todas as etapas, desde a concepção até a
escrita do manuscrito.
Estudo POLLUX
Para a população com mieloma múltiplo refratário/ recidivado o estudo
POLLUX avaliou pacientes com ao menos uma linha prévia de tratamento.
Na coorte incluída cerca de 20% dos pacientes já haviam recebido três ou
mais linhas de tratamento e 63% já haviam feito transplante de células
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hematopoiéticas. O estudo demonstrou que o grupo com daratumumabe
atingiu uma taxa de sobrevida livre de progressão em 12 meses de 83,2%
(IC95%: 78,3-87,2) comparada com 60,1% (IC95%: 54,0-65,7) no grupo
controle (HR:0,37; IC95%:0,27-0,52). A sobrevida livre de progressão
mediana não foi alcançada no grupo daratumumabe, diferente do grupo
controle que apresentou 18,4 meses. Nesta análise interina o número de
óbitos no grupo com daratumumabe foi 30 eventos comparado com 45
ocorrências no grupo controle (30). O estudo de atualização desta coorte
não apresentou dados de sobrevida global, atualizou a análise de sobrevida
livre de progressão (HR: 0,41; IC95%:0,31-0,53) e apresentou análises post
hoc de subgrupos somente com sobrevida livre de progressão.
• Estudo CASTOR
O estudo CASTOR também incluiu pacientes com mieloma múltiplo
refratário/ recidivado com ao menos uma linha prévia de tratamento.
Destes, 24% haviam recebido pelo menos três linhas de tratamento, e 61%
haviam sido submetidos a transplante. A diferença deste estudo para o
POLLUX
é
o
protocolo
de
tratamento
combinando
daratumumabe/bortezomibe/dexametasona. A sobrevida livre de
progressão (SLP) mediana não foi alcançada no grupo com daratumumabe e
no grupo controle foi de 7,2 meses. A taxa de SLP em 12 meses foi de 60,7%
no grupo com daratumumabe versus 27% no grupo controle (HR: 0,39;
IC95%:0,28-0,53). O estudo de atualização também não apresentou od
dados de sobrevida global, somente análises post hoc de subgrupos.
Uma das revisões sistemáticas incluída é indireta, em rede, e avaliou a
eficácia das terapias atualmente disponíveis para o tratamento do MMRR.
Foram incluídos 17 ensaios clínicos randomizados (ECR), contemplando 16
opções de tratamento distintas. Seis ensaios clínicos utilizaram o tratamento
baseado em imunomodulador (talidomida, lenalinodomida ou
pomalidomida), quatro utilizaram o tratamento baseado em inibidor de
proteassoma (bortezomibe, carfilzomibe ou ixazomibe), três o tratamento
com anticorpos monoclonais (elotuzumabe ou daratumumabe), dois o
tratamento com inibidores de histona-desacetilase (panobinostate ou
vorino), e dois usaram outros tipos de tratamentos (oblimersen e
doxirrubicina lipossomal). A outra revisão sistemática com meta-análise
avaliou a eficácia e segurança do daratumumabe e do elotuzumabe, dois
anticorpos monoclonais, para o tratamento do MMRR. Foram incluídos 13
ECR, que envolveram um total de 2.402 pacientes. Essas revisões
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sistemáticas indicaram que o daratumumabe em esquemas terapêuticos
triplos apresentou melhor taxa de sobrevida livre de progressão da doença
quando comparado a outros esquemas que não incluam o medicamento. A
segunda revisão sistemática mencionada apontou para melhores resultados
do daratumumabe também em monoterapia. Os eventos adversos mais
comumente observados foram: trombocitopenia, neutropenia, anemia,
diarreia, fadiga e dispneia; além de estar associado a maior ocorrência de
reações relacionadas à infusão.
Esses estudos, no entanto, apresentaram limitações metodológicas
importantes.
Os dados sugerem, ainda, uma superioridade da terapia que inclui o
daratumumabe em associação com lenalidomida e dexametasona em
detrimento da associação com bortezomibe e dexametasona. No Brasil está
previsto apenas o uso da segunda associação, com bortezomibe. Destaca-se
que a lenalidomida teve seu registro indeferido pela ANVISA.
4) Sobre a liberação pela ANVISA e custo da medicação/material

Registro: 112363414
Produto: DALINVI
Classe Terapêutica: L1G9 - ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTINEOPLÁSICOS,
OUTROS
Autorização: 1.01.236-1
Processo: 25351.787862/2015-68
INDICAÇÕES:
• em combinação com bortezomibe, talidomida e dexametasona para o
tratamento de pacientes recém diagnosticados com mieloma múltiplo
elegíveis ao transplante autólogo de células-tronco.
• em combinação lenalidomida e dexametasona ou com bortezomibe,
melfalana e prednisona para o tratamento de pacientes recémdiagnosticados com mieloma múltiplo que são inelegíveis ao transplante
autólogo de células-tronco.
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• em combinação com lenalidomida e dexametasona ou bortezomibe e
dexametasona, para o tratamento de pacientes com mieloma múltiplo que
receberam pelo menos um tratamento prévio.
• em monoterapia, para o tratamento de pacientes com mieloma múltiplo
que receberam pelo menos três linhas de tratamento prévio, incluindo um
inibidor de proteassoma (IP) e um agente imunomodulador, ou que foram
duplamente refratários a um IP e um agente imunomodulador.
Tabela de preços da medicação (preço por)
PF
Medicamento
DALINVI 100 MG SOL DIL
INJ CT FA VD TRANS X 5
ML
DALINVI 400 MG SOL DIL
INJ CT FA VD TRANS X 20
ML

1.559,26
6.237,03

PMGV ICMS
0%

1.246,00
4.984,01

PMGV
18%

Custo médio
estimado do
tratamento
mensal

1.439,87
5.759,47 33.596,91

Custo global médio
estimado do
tratamento (seis
meses)

201.581,5

PF: Preço de fábrica
PMC: preço máximo ao consumidor
PMG: preço máximo ao governo

5) Sobre o fornecimento da medicação/material pelo SUS:

O financiamento de medicamentos oncológicos não se dá por meio dos
Componentes da Assistência Farmacêutica. O Ministério da Saúde e as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde não disponibilizam diretamente
medicamentos contra o câncer. Os hospitais habilitados em Oncologia pelo
SUS, sejam ele públicos ou privados, com ou sem fins lucrativos, são os responsáveis pelo fornecimento dos medicamentos para tratamento do câncer
por meio da sua inclusão nos procedimentos quimioterápicos registrados
no subsistema APAC-SIA (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade do Sistema de Informação Ambulatorial) do SUS e são ressarcidos pelo
Ministério da Saúde conforme o código da APAC. Estes medicamentos são
padronizados, adquiridos e prescritos pelo próprio hospital e devem seguir
os protocolos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, quando existentes. É importante informar que para o paciente ter acesso ao tratamento
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to de saúde habilitado pelo SUS na área de Alta Complexidade em Oncologia, na região onde reside e estar sendo acompanhado pela equipe médica,
que prescreverá o tratamento conforme protocolos clínicos previamente
padronizados. Assim caso o Hospital que assiste o paciente não tenha incorporado o medicamento em questão em seu estabelecimento, sugere-se
ao autor que verifique junto ao médico prescritor, quanto à possibilidade de
adequação do tratamento requerido às alternativas fornecidas pelo hospital, até que o Hospital faça a aquisição do medicamento solicitado. Uma vez
que, a responsabilidade de incorporação e fornecimento é do Hospital Credenciado. Entretanto, para o tratamento de diversos tipos de câncer, existe
uma gama de medicamentos antineoplásicos (quimioterápicos) que são
fornecidos pelos hospitais credenciados (CACON e UNACON).

6) Sobre a presença de diretriz clínica do Ministério da Saúde ou de órgão

público e a incorporação pela CONITEC:

A Diretriz Diagnóstica e Terapêutica do Mieloma Múltiplo brasileira de 2015
2015 (13) (Brasil, Portaria n°708 de 2015) define que as opções de
tratamento para MMRR incluem novo transplante, repetição de agentes
quimioterápicos utilizados previamente ou uso de outros agentes ainda não
utilizados em primeira linha. Os medicamentos que podem ser utilizados em
primeira linha isolados ou em combinação são: bortezomibe, ciclofosfamida,
cisplatina, dexametasona, doxorrubicina, doxorrubicina lipossomal,
etoposido, melfalano, vincristina e talidomida. A diretriz deixa em aberto
quais protocolos podem ser utilizados nas linhas subsequentes, assim como
qual melhor sequência, combinação e dose de medicamentos. A diretriz
coloca ainda que para a seleção da conduta terapêutica deve-se considerar
a possibilidade da seleção clonal após recaídas recorrentes ou progressão
tumoral, a agressividade da doença e estado do paciente, como idade,
função renal, preferência, efeitos colaterais e comorbidades.
7) Conclusões

As evidências encontradas sugerem que a medicação pleiteada é aumenta o
tempo de sobrevida livre de progressão da doença em alguns meses para o
tratamento do quadro do paciente, apesar de os estudos apresentaram alto
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risco de viés de seleção e viés de condução pelo não cegamento de participantes, equipe e avaliadores dos desfechos. Além disto, outro potencial risco
de viés é a participação do patrocinador do estudo (indústria farmacêutica)
em todas as etapas, desde a concepção até a escrita do manuscrito.
8)

Respostas aos Questionamentos
a) Há evidências científicas de eficácia e custo-efetividade do fármaco
apontado para o caso em exame?
Resposta: Não.
b) Há possibilidade de sua substituição por outro fármaco que produza efeitos
similares do fármaco prescrito?
Resposta: Não.
c) Existem outras informações relevantes a fornecer para a solução do caso em
exame?
Resposta: Não se aplica.
d) O fármaco prescrito tem registro na ANVISA e é disponibilizado pelo SUS?
Resposta: Sim.
e) Em caso negativo a uma das perguntas acima, há tratamento alternativo
eficaz disponibilizado pelo sistema público?
Resposta: Sim.
f) Havendo tratamento oficial alternativo disponibilizado, esse possui eficácia
similar daquele realizado a partir do uso do fármaco cuja disponibilização foi
requerida nos autos?
Resposta: Não.
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 em detrimento a
outros disponibilizados, se for o caso?
Resposta: Não.
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