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NOTA TÉCNICA
1) Tema:

Uso do nintendanime (OFEV) para o tratamento da fibrose pulmonar
secundária ao lupus eritematoso sistêmico (CID 10: M 32.1).
2) Considerações teóricas

A doença pulmonar intersticial (DPI) é uma das complicações pulmonares
mais graves das doenças do tecido conjuntivo (DTC), com impacto clínico e
gravidade variáveis, muitas vezes resultando em morbidade e mortalidade
significativas. A prevalência relatada de doença pulmonar intersticial
associada à doença do tecido conjuntivo (DPI-DTC) é variável de acordo com
as diferentes modalidades de classificação entre as séries de casos e o
diagnóstico específico, com maior frequência na esclerose sistêmica (ES) e
miopatias inflamatórias idiopáticas (IIM). Recentemente, a definição de
pneumonia intersticial com características autoimunes (IPAF) foi proposta
para um subgrupo de pacientes com DPI e achados clínicos e / ou sorológicos
sugestivos de, mas não diagnósticos, de uma DTC definitiva, mas isso ainda
precisa ser melhor investigado. Além disso, a DPI pode ser a primeira
manifestação de DTC, precedendo por muitos anos o diagnóstico de DTC,
representando possivelmente uma forma incompleta de DTC.
A DPI pode ser caracterizada por vários padrões de fibrose em uma TC de alta
resolução (TCAR) e em espécimes de biópsia pulmonar. Os padrões
histológicos comuns incluem pneumonia intersticial inespecífica (PINE),
pneumonia intersticial usual (PIU), pneumonia intersticial linfocítica (PIL) e
pneumonia em organização (PO), pneumonia intersticial aguda ou
pneumonia não classificável.
Devido à falta de ensaios clínicos randomizados (RCTs) e recomendações, a
escolha da terapia para CTD-DPI é atualmente muito desafiadora.
Todos os pacientes com DTC devem ser avaliados quanto a DPI na
apresentação e periodicamente a partir de então. A avaliação deve incluir
uma avaliação clínica abrangente e, quando apropriado, uma avaliação
funcional e radiológica. No início do curso da doença, os pacientes podem ser
assintomáticos ou ter sintomas inespecíficos (ou seja, fadiga, tosse ou
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dispneia aos esforços). Esses sintomas também podem ser decorrentes de
outras manifestações pulmonares ou causas não pulmonares. O exame físico
pode revelar estertores bibasilares, “semelhantes a velcro”. Os testes de
função pulmonar são comumente realizados para triagem e também para
monitorar a atividade e progressão da doença.
DLCO reduzida, embora inespecífica, costuma ser a primeira manifestação
fisiológica de DPI. A avaliação funcional com um teste de caminhada de 6
minutos pode desmascarar a dessaturação por esforço. Uma radiografia de
tórax pode identificar anormalidades parenquimatosas, mas a tomografia
computadorizada de alta resolução (TCAR) é mais sensível e seria capaz de
identificar padrões de DPI que seriam valiosos no prognóstico. Vários
biomarcadores foram identificados em CTDs que podem ser úteis para
facilitar o diagnóstico precoce e preciso, prever a atividade e progressão da
doença e na seleção de terapias e avaliação da resposta ao tratamento.
Existem diferenças substanciais na apresentação e no curso clínico da DPI,
dependendo da DTC subjacente. A compreensão dessas diferenças pode
ajudar a determinar a frequência da triagem para DPI, a agressividade do
tratamento, o acompanhamento, o prognóstico e o momento do
encaminhamento para o transplante de pulmão.
O Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença autoimune
multissistêmica que se apresenta com manifestações cutâneas,
musculoesqueléticas, renais, neurológicas, hematológicas e pulmonares.
Mulheres em idade reprodutiva são mais comumente afetadas pela doença.
O envolvimento pleural que se apresenta como pleurite ou derrame pleural
é a manifestação pulmonar mais comum do LES. A Doença pulmonar
intersticial (DPI) é rara e ainda mais rara de ser a manifestação inicial do LES.
As manifestações pulmonares geralmente seguem um curso crônico, exceto
por hemorragia alveolar difusa e pneumonite lúpica aguda, que seguem um
curso agudo. A pneumonite lúpica aguda se desenvolve em cerca de 1–12%
dos pacientes com LES. A apresentação é semelhante à lesão pulmonar aguda
e revela dano alveolar difuso na histopatologia.
A DPI ocorre com uma frequência menor no LES (4–13%) em comparação
com outros DTC.Padrões NSIP são o padrão mais comum no LES; outros
padrões que podem estar presentes incluem OP, LIP e UIP.
A prevalência de LES-DPI parece aumentar com a duração da doença e a
idade. Em um estudo multicêntrico com 513 pacientes com LES, a DPI estava
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presente em 1% dos pacientes no momento do início da doença e aumentou
para 4% em 1 ano e 8% em 12 anos. Quando estratificada por idade, a DPI
estava presente em 2% dos pacientes <18 anos, 7% dos pacientes de 18–49
anos e 18% dos pacientes ≥ 50 anos. Embora o LES seja mais comum em
mulheres, a DPI é mais comum em homens com LES. Fatores de risco
adicionais associados ao desenvolvimento de DPI incluem episódios de
pneumonite lúpica aguda, PCR elevada e soropositividade anti-U1-RNP. A
presença de fotossensibilidade e úlceras orais parece ser protetora. Não há
biomarcadores sorológicos específicos que prevejam a progressão da DPI. O
uso do perfil de LBA também é pobre em prever o desenvolvimento ou
progressão de DPI.
Prognóstico
O prognóstico para pacientes com DPI permanece amplamente
desconhecido. O desenvolvimento de manifestações pulmonares em um ano
prediz a morte em um período de acompanhamento de 10 anos. A taxa de
mortalidade é de cerca de 12,5% em uma média de 4,3 anos a partir do
diagnóstico de LES, com DPI e hipertensão pulmonar sendo as principais
causas de morte.

3) Eficácia do medicamento, evidências científicas e riscos

O nintendanime (BIBF 1120) é um potente inibidor intracelular de tirosina
quinases que está em desenvolvimento clínico para o tratamento de fibrose
pulmonar idiopática e vários tipos de câncer. Seus alvos incluem receptores
de fator de crescimento derivados de plaquetas (PDGFR), α e β (metade concentração inibitória máxima [IC50], 59 e 65 nmol por litro,
respectivamente), receptores de fator de crescimento endotelial vascular
(VEGFR) 1, 2 e 3 (IC50, 34, 21 e 13 nmol por litro, respectivamente), e
receptores de fator de crescimento de fibroblastos (FGFR) 1, 2 e 3 (IC50, 69,
37 e 108 nmol por litro, respectivamente). Porque foi demonstrado que as
vias de sinalização ativadas por esses receptores de tirosina quinase estão
envolvidas na fibrose pulmonar, acredita-se a inibição dos receptores pode
retardar a progressão da fibrose pulmonar idiopática. Em um modelo de
rato, tal inibição demonstrou prevenir o desenvolvimento de fibrose
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pulmonar induzida por bleomicina quando um inibidor da tirosina quinase foi
administrado antes ou durante a fase fibrótica de doença.
Conforme as evidências mais recentes, o tratamento da fibrose pulmonar em
pacientes com Lupus baseado na opinião de especialistas; não há diretrizes
baseadas em evidências ou ensaios clínicos disponíveis. A maioria dos
pacientes apresenta melhora dos sintomas e da função pulmonar com o uso
de esteróides. As formas leves a moderadas de LES-DPI são tratadas com
doses moderadas de esteróides e azatioprina ou micofenolato (MMF).
Naqueles com LES-DPI grave, são administrados esteroides em altas doses
(prednisona 60 mg / dia ou equivalente) e ciclofosfamida. Radioterapia foi
sugerida como uma terapia de segunda linha. Yang et al. relataram o
primeiro e único caso de uma mulher chinesa de 54 anos com diagnóstico
de DPI associada ao LES apresentando tosse seca e dispneia e tratada com
sucesso com prednisona e pirfenidona. Além disso, o tratamento levou à
melhora de uma erupção malar concomitante. Naqueles com doença
refratária, o transplante de pulmão é uma opção potencial.
4) Sobre a liberação pela ANVISA e custo da medicação/material

Detalhe do Produto: OFEV
Nome da Empresa Detentora do Registro: BOEHRINGER INGELHEIM DO
BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 60.831.658/0001-77
Autorização: 1.00.367-8
Processo 25351.456304/2015-63
Categoria Regulatória

Novo

Data do registro 26/10/2015
Nome Comercial OFEV
Registro

103670173

Vencimento do registro 10/2025
Princípio Ativo

esilato de nintedanibe

Classe Terapêutica

ANTINEOPLASICO
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O medicamento OFEV® (esilato de nintedanibe) é aprovado pela ANVISA com
as seguintes indicações em bula:
Para o tratamento e retardo da progressão da
fibrose pulmonar idiopática (FPI).
Para o tratamento da doença pulmonar
intersticial associada à esclerose sistêmica (DPI-ES).
Para o tratamento de outras doenças
pulmonares intersticiais (DPIs) fibrosantes crônicas com
fenótipo progressivo.
É também indicado em combinação com o
docetaxel para o tratamento de pacientes com câncer de
pulmão não pequenas células (CPNPC) localmente
avançado, metastático ou recorrente, com histologia de
adenocarcinoma, após primeira linha de quimioterapia à
base de platina.
Tabela de preços da medicação (preço por)
PF

PMC ICMS
0%

Medicamento
OFEV 150 MG CAP
MOLE CT BL AL AL X
60
R$ 12247,53

PMG

R$ 19650,63 R$ 10961,45

Custo médio
estimado do
tratamento
mensal
R$ 19650,63

Custo global
médio
estimado do
tratamento (2
anos)
R$ 471.615,12

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

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

O medicamento OFEV® (esilato de nintedanibe) não é disponibilizado pelo
SUS, no entanto, são disponibilizados antitussígenos, morfina, corticoterapia
e oxigenoterapia visando o manejo e controle dos sintomas da doença, além
da possibilidade de realização do transplante de pulmão. pelo SUS, bem como
ciclofosfamida e azatioprina.
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6) Sobre a presença de diretriz clínica do Ministério da Saúde ou de órgão

público e a incorporação pela CONITEC:

A Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS – CONITEC-SUS é um órgão criado pela
Lei n° 12.401 de 28 de abril de 2011, que alterou a Lei 8.080
de 19 de setembro de 1990, e regulamentado pelo Decreto
Presidencial n° 7.646 de 21 de Dezembro de 2011, tendo
por finalidade assessorar o Ministério da Saúde no
processo de incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS
de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem
como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou
de diretriz terapêutica, o que antes era o que antes era
feito pela extinta Comissão de feito pela extinta Comissão
de Incorporação de Tecnologia do Ministério da Saúde,
antiga e inexistente CITEC/MS. antiga e inexistente
CITEC/MS. TEC/MS.
A Fibrose Pulmonar Idiopática (doença com
aspecto semelhante ao em questão, mas com mais
evidência favorável ao nintedanibe) foi analisada pela
CONITEC com a seguinte conclusão: “Pelo exposto, a
CONITEC, em sua 67ª reunião ordinária, realizada no dia
13 de junho de 2018, recomendou a não incorporação do
esilato de nintedanibe para fibrose pulmonar idiopática no
SUS”.
7) Conclusões

Conforme as evidências mais recentes, não há diretrizes baseadas em
evidências ou ensaios clínicos disponíveis para o tratamento da fibrose
pulmonar em pacientes com Lupus, e o tratamento solicitado no caso em
questão não é sequer citado como possiblidade pela opinião de
especialistas. Além disso, outros tratamentos fornecidos pelo SUS são
mencionados para o caso em tela na literatura internacional. Naqueles com
doença refratária, o transplante de pulmão é uma opção potencial.
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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: Sim.
c) Existem outras informações relevantes a fornecer para a solução do caso em
exame?
Resposta: Ver conclusão acima.
d) O fármaco prescrito tem registro na ANVISA e é disponibilizado pelo SUS?
Vide item 5.
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 existe parâmetro de eficácia para o solicitado na literatura
interncional.
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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