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NOTA TÉCNICA
1) Tema:

Trata-se de Nota Técnica Rápida para Avaliação Tecnológica para o uso do
bortezomibe (Velcade) para tratamento de mieloma múltiplo recidivado
após transplante de medula óssea.
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 hematológica,
caracterizado por proliferação de plasmócitos malignos na medula óssea.
Representa cerca de 1% de todas as neoplasias malignas, e 10 a 15% das
neoplasias hematológicas. Nos EUA, a incidência anual de MM é de 4,3 por
100.000, com prevalência mundial em 5 anos estimada em 230.000
pacientes.
No Brasil, os dados epidemiológicos são escassos; um estudo no interior de
São Paulo identificou incidência de MM de 0,7 / 100.000 habitantes em 6
meses, e prevalência de 5,7/100.00 habitantes. O risco de MM aumenta
significativamente com o avanço da idade. Mais de 90% dos casos ocorrem
após os 50 anos, e a idade média no momento do diagnóstico é 70 anos,
considerando-se os dados dos países ocidentais; nesse contexto, a
incidência anual chega a mais de 35 casos / 100.000 habitantes após os 70
anos.
No Brasil, a idade mediana no diagnóstico é 60 anos. Na maioria dos casos,
os plasmócitos clonais do MM produzem um tipo específico de proteína,
relacionada à imunoglobulina humana, chama proteína monoclonal
(proteína-M), ou paraproteína. A avaliação da presença e características da
proteína-M é um componente fundamental do diagnóstico, estadiamento, e
seguimento dos pacientes com MM. Com relação às consequências clínicas,
o MM se caracteriza por lesões osteolíticas, acometendo preferencialmente
o crânio, a coluna e as costelas, além das áreas proximais dos membros.
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Cerca de 80% dos pacientes apresenta lesões líticas no esqueleto no
momento do diagnóstico. A infiltração da medula óssea pelos plasmócitos
pode levar a redução da hematopoiese normal, predispondo a anemia e
infecções. Adicionalmente, o depósito de proteína-M nos túbulos renais
pode levar a disfunção renal progressiva, contribuindo para a anemia e
demais sintomas constitucionais. O diagnóstico do MM é baseado na
detecção concomitante de proteína-M detectável, infiltração por
plasmócitos, e acometimento sistêmico, conforme detalhado abaixo:
Proteína-M: detectada no plasma ou na urina; não há ponto de corte
específico; Infiltração por plasmócitos: mais de 10% de plasmócitos clonais
em amostra de medula óssea, ou detecção de plasmocitoma;
Acometimento sistêmico: hipercalcemia, lesão renal, anemia, lesões
osteolíticas, ou critérios de agressividade (infiltração medular extrema,
grande volume de cadeias leves séricas).
O tratamento é recomendado em pacientes com MM sintomático, ou
naqueles com marcadores indicando desenvolvimento iminente de
sintomas. Sempre que possível, o tratamento padrão envolve a terapia de
indução, seguida de quimioterapia de alta dose, com transplante autólogo
de células-tronco (TACTH), pelo seu potencial superior de produzir resposta
sustentada, e melhorar sobrevida livre de eventos, e sobrevida livre de
progressão. A elegibilidade para TACTH depende dos seguintes requisitos:
1. Idade abaixo de 75 anos;
2. Bilirrubina direta até 2,0mg/dL;
3. Creatinina sérica até 2,5mg/dL, exceto se estiver em diálise crônica e
estável;
4. Capacidade funcional 0, 1 ou 2 pela escala Zubrod, exceto se
comprometida principalmente por dor óssea;
5. Função cardíaca preservada (classe funcional I ou II da New York Heart
Association).
Para a quimioterapia do MM, diversos agentes são recomendados pelas
diretrizes diagnósticas e terapêuticas (DDT) do MS), para utilização em
diferentes combinações: bortezomibe, ciclofosfamida, cisplatina,
dexametasona, doxorrubicina, doxorrubicina lipossomal, etoposido,
melfalano, vincristina e talidomida. No caso dos pacientes elegíveis para
TACTH, as DDTs do MS recomendam três a quatro ciclos de quimioterapia
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antineoplásica citorredutora, sem melfalano, com o esquema disponível de
maior taxa de resposta, idealmente baseado em três ou quatro
antineoplásicos, seguidos por coleta de células-tronco hematopoieticas e
quimioterapia em alta dose com TACTH.
No entanto, a maioria dos pacientes com MM não são candidatos ao TACTH,
por não apresentarem condições clínicas e/ou funcionais para serem
condicionados elegíveis ao transplante. Nesses casos, existem múltiplos
esquemas de quimioterapia disponíveis como primeira linha, sendo
importante o considerar o nível de eficácia do esquema, e o seu potencial
para toxicidade em um subgrupo específico de pacientes.
As diretrizes de tratamento de MM de outros países ou de entidades
internacionais, via de regra, recomendam como opções para tratamento de
primeira linha de pacientes inelegíveis para TACTH, a terapia tripla contendo
bortezomibe ou lenalidomida. Outra alternativa citada por algumas
diretrizes são a combinação MPT (melfalano, prednisona, talidomida).
Apesar dos avanços progressivos na terapêutica, o MM continua sendo
uma patologia incurável, e a recidiva acabará ocorrendo após um período
variável, dependendo da resposta à terapia. Sendo assim, os objetivos
primordiais na abordagem dos pacientes são a obtenção de resposta
sustentada pelo maior período possível, prolongar a sobrevida, e maximizar
a qualidade de vida.
Quando, finalmente, a recidiva ocorre, ela pode ser uma recidiva bioquímica
(aumento da proteína M), ou uma recidiva clínica (surgimento de novos
sintomas). Tratamento específico é sempre recomendado em recidivas
sintomáticas, e ocasionalmente recomendado em recidivas puramente
bioquímicas. A escolha de tratamento de pacientes com MM recidivado ou
refratário leva em consideração aspectos do paciente, como performance
status, fragilidade e comorbidades, além do tipo de terapia utilizada em
primeira linha, e também as características da resposta inicialmente obtida.
Nas DDTs do MS, não são descritas combinações específicas para
tratamento de pacientes com MM recidivado/refratário. O documento
descreve que, nesse contexto, as opções incluem novo TCTH autólogo,
repetição de agentes quimioterápicos utilizados anteriormente, ou uso de
outros agentes com atividade clínica anti-mieloma ainda não utilizados na
primeira linha.
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3) Eficácia do medicamento, evidências científicas e riscos

O bortezomibe é um inibidor reversível da atividade do tipo quimiotripsina
do proteassoma 26S em células de mamíferos. O proteassoma 26S é um
complexo proteico grande que degrada proteínas ubiquitinadas. A via da
ubiquitina-proteassoma representa um papel essencial na regulação da
concentração intracelular de proteínas específicas, mantendo, desta forma,
a homeostase intracelular. A inibição do proteassoma 26S impede esta
proteólise dirigida o que pode afetar as cascatas múltiplas de sinalização
dentro da célula. Esta interrupção dos mecanismos normais de homeostasia
pode levar à morte celular. Os experimentos demonstraram que o
bortezomibe é citotóxico para uma variedade de tipos de células
neoplásicas in vitro. O bortezomibe causa um retardo no crescimento
tumoral in vivo em modelos tumorais pré-clínicos, incluindo mieloma
múltiplo.
As meta-análises mostraram melhora da sobrevida livre de progressão,
remissão completa e resposta global com o uso de bortezomibe. Para
sobrevida livre de progressão, o hazard ratio/odds ratio variou entre 0,26
(IC95% 0,11-0,63), e 0,75 (IC95% 0,53-1,06); no caso da remissão completa,
observou-se odds ratio de 3,35 (IC95% 2,06 – 5,43). Com relação à
segurança, os principais achados foram o aumento do risco de efeitos
colaterais neurológicos.
As meta-análises incluídas na síntese qualitativa têm limitações inerentes à
natureza das comparações em questão, de múltiplos esquemas
quimioterápicos, e apresentam qualidade metodológica variando de baixa a
alta. Na publicação de melhor qualidade, os autores encontraram vantagem
estatisticamente significativa do uso de bortezomibe, em termos de SLP e
resposta completa. A análise conjunta das publicações evidencia melhora da
SG, SLP, taxa de resposta, e remissão completa, com uso de esquemas de
quimioterapia contendo bortezomibe, em comparação a esquemas que não
contêm a droga, nos pacientes com MM refratário/recidivado.
Quando foram analisados os efeitos adversos, as publicações descreveram
aumento do risco global, com destaque para os eventos adversos
neurológicos, com o uso de bortezomibe.
Recomendações internacionais
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (Reino Unido):
bortezomibe recomendado como opção de monoterapia em pacientes com
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primeira recidiva de MM, tendo recebido tratamento prévio, com esquema
de compartilhamento de risco: caso o paciente não obtenha resposta
completa ou parcial após 4 ciclos (redução de 50% de proteína M sérica), o
tratamento é suspenso, e o fabricante reembolsa totalmente o custo do
bortezomibe consumido nos primeiros 4 ciclos.
Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) (Canadá): o
pan-Canadian Oncology Drug Review (pCODR) não realizou revisão de
esquemas com bortezomibe em pacientes com MM recidivados ou
refratários, exceto como parte de esquema com Daratumumabe, ou
Pomalidomida. Ainda assim, esquemas com bortezomibe (como
bortezomibe + dexametasona) são atualmente reembolsados em algumas
jurisdições canadenses, e há plano de realização de revisão mais ampla de
efetividade, custo-efetividade e impacto orçamentário.
Scottish Medicines Consortium (Escócia): bortezomibe aceito para uso como
monoterapia para tratamento de pacientes com MM recidivado /
progressivo, com pelo menos 1 tratamento prévio, e sem previsão de
TACTH.
Não foram encontradas
publicamente disponíveis.

outras

recomendações

de

incorporação

4) Sobre a liberação pela ANVISA e custo da medicação/material

Registro: 1553700320014
Produto: BORTEZOMIBE
Classe Terapêutica: ANTINEOPLASICOS CITOTOXICOS
Autorização: 1055377
Processo: 25351.428303/2012-58
INDICAÇÕES: Tratamento de pacientes com MM:
1. Que não receberam tratamento prévio, impossibilitados de receberem
tratamento com alta dose de quimioterapia e transplante de medula óssea
(TMO). Nesses pacientes, bortezomibe é utilizado em combinação com
melfalana e prednisona;
2. Que não receberam tratamento prévio e que são elegíveis a receberem
tratamento de indução com alta dose de quimioterapia e TACTH. Nesses
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pacientes, o bortezomibe é utilizado em combinação com dexametasona,
ou com dexametasona e talidomida;
3. Que receberam pelo menos um tratamento anterior;
4. O retratamento com bortezomibe pode ser considerado para pacientes
com MM que haviam respondido previamente ao tratamento com
bortezomibe. O período mínimo entre o tratamento anterior e o início do
retratamento é de 6 meses.
Tabela de preços da medicação (preço por)
PF
Medicamento
BORTEZOMIBE 3,5 MG
PO LIOF SOL INJ CT FA VD
TRANS

R$ 2396,33

PMGV ICMS
0%

R$ 1914,91

PMGV
18%

Custo médio
estimado do
tratamento
mensal

R$ 2335,25 R$ 56.046,00

Custo global médio
estimado do
tratamento (1 ano)
R$ 56.046,00

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

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

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

público e a incorporação pela CONITEC:

Em relatório de recomendação de julho de 2020, os membros do Plenário da
CONITEC consideraram os benefícios do medicamento na sobrevida global,
sobrevida livre de progressão, taxa de resposta, e remissão da doença. Foram considerados também outros aspectos como o fato do bortezomibe
possuir apresentação como medicamento genérico, ser custo-efetivo e não
apresentar impacto orçamentário elevado. Diante do exposto, no dia 9 de
julho de 2020, em sua 88ª reunião, os membros da Conitec recomendaram
preliminarmente, por unanimidade, a incorporação no SUS da associação de
bortezomibe para tratamento de pacientes com mieloma múltiplo, que foram previamente tratados, apresentaram recidiva ou refratariedade, conforme assistência oncológica no SUS.
7) Conclusões

A revisão de literatura apresenta dados consistentes a respeito da eficácia
de bortezomibe na indicação proposta. Ressalta-se que as considerações são
referentes à substância ativa, não à marca solicitada na presente ação, sendo a marca solicitada não superior e mais dispendiosa para o estado que o
genérico registrado na ANVISA.
8)

Respostas aos Questionamentos
a) Há evidências científicas de eficácia e custo-efetividade do fármaco
apontado para o caso em exame?
Resposta: Sim.
b) Há possibilidade de sua substituição por outro fármaco que produza efeitos
similares do fármaco prescrito?
Resposta: Sim, o genérico.
c) Existem outras informações relevantes a fornecer para a solução do caso em
exame?
Resposta: Ressalta-se que existe genérico da medicação de marca solicitada.
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d) O fármaco prescrito tem registro na ANVISA e é disponibilizado pelo SUS?
Resposta: Não.
e) Em caso negativo a uma das perguntas acima, há tratamento alternativo
eficaz disponibilizado pelo sistema público?
Resposta: Não.
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 se aplica.
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, pode ser substituído pelo genérico.
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