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NOTA TÉCNICA 

1) Tema

Avaliação  tecnológica  do  uso  do  medicamento  bortezomibe  (Velcade®)  2,4  mg

semanal por seis meses como parte do regime VCD (bortezomibe + ciclofosfamida +

dexametasona) para paciente de 57 anos portador de mieloma múltiplo, com fratura de

coluna  vertebral  e  consequente  sequela  motora,  falha  à  terapia  inicial  com

ciclofosfamida + talidomida + dexametasona, possivelmente candidato a transplante

de medula óssea em caso de remissão da doença.

2) Considerações teóricas 

O mieloma múltiplo (MM) é uma neoplasia maligna de origem hematopoética,

caracterizada  pela  proliferação  clonal  de  plasmócitos  na  medula  óssea,  que,  na

maioria  dos  casos,  secretam proteína  monoclonal  detectável  no  sangue  ou  urina,

podendo  levar  à  disfunção  de  órgãos.  Corresponde  a  cerca  de  1% dos  tumores

malignos e 10%-15% das neoplasias hematológicas. Nos EUA, a população estimada

de  pessoas  com  a  doença  era  83.367  em  2011  (incidência  esta  que,

comparativamente a 1975, aumentou de 4,9 para 7,4 casos/100.000 habitantes/ano),

foi duas vezes maior em negros do que em brancos, 1,5 vez maior em homens do que

em mulheres e correspondeu a uma mortalidade de 3,4/100.000 habitantes/ano. No

Brasil, há poucos dados epidemiológicos disponíveis. Mais de 90% dos casos ocorrem

após os 50 anos, com idade média ao diagnóstico de 70 anos.

O acometimento ósseo pelo MM é característico da doença, com lesões líticas

que afetam predominantemente o esqueleto axial (crânio, coluna e gradil costal) e as

áreas proximais dos membros superiores e inferiores. Na avaliação radiológica inicial,

quase 80% dos pacientes  terão lesões líticas no esqueleto,  acometendo vértebras

(65%), arcos costais (45%), crânio (40%), ombros (40%), pelve (30%) e ossos longos

(25%). As lesões ósseas resultam do aumento da atividade osteoclástica (reabsorção

óssea), acompanhada pela exaustão da função osteoblástica e redução da formação

óssea. Outras manifestações típicas da doença são as citopenias, insuficiência renal,
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hipercalcemia e perda de peso. Em cerca de 5% dos casos, há compressão medular

por  fratura  patológica  ou  plasmocitoma,  o  que  pode  levar  a  déficit  neurológico

permanente. 

Os doentes com MM devem ser tratados logo após o diagnóstico. Os seguintes

medicamentos possuem atividade clínica antimieloma e podem ser igualmente usados

na  poliquimioterapia  de  primeira  linha  em  diferentes  combinações:  bortezomibe,

ciclofosfamida,  cisplatina,  dexametasona,  doxorrubicina,  doxorrubicina  lipossomal,

etoposido, melfalano, vincristina e talidomida. 

Doentes  elegíveis  para  transplante  de  transplante  de  células-tronco

hematopoiéticas  (TCTH)  devem  receber  três  a  quatro  ciclos  de  quimioterapia

antineoplásica  com  finalidade  citorredutora,  seguido  por  coleta  de  células-tronco

hematopoéticas e quimioterapia em alta dose com TCTH. O principal objetivo do TCTH

é melhorar a resposta terapêutica alcançada com a quimioterapia de primeira linha.

Estima-se que, nos casos elegíveis, o TCTH possa melhorar a mediana de sobrevida

em  aproximadamente  12-18  meses,  quando  comparado  com  a  quimioterapia

isoladamente, além de resultar em maiores taxas de resposta (60% a 80% versus 50%

a 55%) e de sobrevida livre de progressão (25 a 30 meses versus 15 a 20 meses). 

Serão potencialmente elegíveis para TCTH os doentes que atenderem a todos

os seguintes requisitos: (a) idade menor que 75 anos; (b) bilirrubina direta de até 2,0

mg/dL; (c) creatinina sérica de até 2,5 mg/dL, a menos que em diálise crônica estável;

(d)  capacidade  funcional  (escala  Zubrod)  0,  1  ou  2,  exceto  se  comprometida

principalmente por dor óssea; e (e) função cardíaca preservada (classe funcional I ou

II,  da escala New York Heart Association).  Pacientes com doença refratária ou em

progressão a despeito da quimioterapia inicial  não se beneficiam de tratamento de

resgate com TCTH.

Apesar do aumento da sobrevida global e do prolongamento do tempo para a

primeira recaída com a quimioterapia de primeira linha, TCTH autólogo e quimioterapia

de manutenção, a recidiva é inevitável e o MM continua sendo uma doença incurável.

Opções de tratamento para MM recidivado ou refratário à quimioterapia incluem novo

TCTH autólogo, repetição de agentes quimioterápicos utilizados anteriormente ou uso
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de outros agentes com atividade clínica antimieloma ainda não utilizados na primeira

linha, entre os quais o bortezomibe. 

3) Eficácia do tratamento e evidências científicas

Em revisão sistemática da literatura, quatro meta-análises compararam esquemas de

quimioterapia contendo bortezomibe com esquemas não-bortezomibe em pacientes

com MM recidivado ou refratário. A qualidade metodológica foi considerada baixa para

1 dos estudos, moderada para 2, e alta para 1 dos estudos. O achado de melhora da

sobrevida livre de progressão,  remissão completa e resposta global  com o uso de

bortezomibe  aparece  de  forma  razoavelmente  consistente  nos  estudos.  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, houve aumento de risco de eventos adversos gerais, sendo

mais proeminente o aumento do risco de efeitos colaterais neurológicos. Foi realizada

análise  de  custo-efetividade  usando  modelo  de  sobrevida  particionada  (partitioned

survival), com horizonte temporal de 10 anos. O resultado principal foi de razão de

custo-efetividade incremental (RCEI) de R$ 65.212,78 por ano de vida ganho.

O Scottish Medicines Consortium (SMC), da Escócia, recomendou bortezomibe como

parte  do  esquema  de  quimioterapia  para  pacientes  com  MM  em  primeira  linha,

inelegíveis para TCTH. No Reino Unido, o The National Institute for Health and Care

Excellence (NICE) aprova o uso de bortezomibe nesse cenário, mas utiliza esquema

de risco compartilhado,  com reembolso total  do  custo  da droga em caso de não-

resposta após 2 ciclos.  O  Canadian Agency for  Drugs and Technologies  in  Health

(CADTH), do Canadá, não realizou revisão específica do tópico, mas esquemas com

bortezomibe são atualmente reembolsados em algumas jurisdições canadenses.

4) Sobre o registro pela ANVISA
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Nome comercial Velcade®

Princípio ativo Bortezomibe
Registro ANVISA 112363373
Vencimento do registro 01/2025
Categoria regulatória Medicamento de referência
Possui Genérico ou Similar Sim
Apresentação Frasco-ampola de 1 mg ou 3,5 mg
Laboratório Janssen-Cilag Farmacêutica LTDA

Indicação conforme bula 

Tratamento de pacientes com mieloma múltiplo:

- que não receberam tratamento prévio e impossibilitados de
receberem  tratamento  com  alta  dose  de  quimioterapia  e
transplante de medula óssea. Nesses pacientes, VELCADE®
é utilizado em combinação com melfalana e prednisona.

- que não receberam tratamento prévio e que são elegíveis a
receberem  tratamento  de  indução  com  alta  dose  de
quimioterapia  com  transplante  de  células-tronco
hematopoiéticas.  Nesses  pacientes,  VELCADE®  é  utilizado
em combinação com dexametasona, ou com dexametasona e

talidomida.

- que receberam pelo menos um tratamento anterior.

- o retratamento com VELCADE® pode ser considerado para
pacientes  com  mieloma  múltiplo  que  haviam  respondido
previamente  ao  tratamento  com  VELCADE®.  O  período
mínimo entre o tratamento anterior e o início do retratamento é
de 6 meses.

*https://consultas.anvisa.gov.br (Acesso 21 Mai 2021)

5)  Sobre  a  incorporação  pela  Comissão  Nacional  de  Incorporação  de

Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC)

Os membros da CONITEC presentes na 90ª  reunião ordinária,  no dia  03/09/2020,

deliberaram,  por  unanimidade,  recomendar  a  incorporação  do  bortezomibe  para  o

tratamento  do  mieloma  múltiplo  em  pacientes  adultos,  que,  previamente  tratados,

apresentaram  recidiva  ou  refratariedade,  conforme  protocolo  estabelecido  pelo

Ministério da Saúde e de acordo com a assistência oncológica no SUS.

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

Ministério da Saúde ou de órgão público 
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O Ministério da Saúde, por meio da Portaria Nº 708, de 6 de agosto 2015, aprovou o

Protocolo  Clínico  e  Diretrizes  Terapêuticas  do  Mieloma  Múltiplo.  O  bortezomibe  é

brevemente citado como um dos medicamentos com atividade clínica antimieloma.

7) Dos tratamentos disponibilizados pelo SUS

O PCDT de Mieloma Múltiplo de 2015 define que as opções de tratamento para MM

refratário  incluem TCTH,  quando indicado;  a  repetição  de agentes  quimioterápicos

utilizados previamente; ou o 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.

8) Custo do tratamento

Seguem abaixo informações com os valores extraídos da Tabela da Câmara de

Regulação  do  Mercado  de  Medicamentos  (CMED),  ANVISA,  atualizada  em

11/05/2021. São citados o produto de referência e o medicamento similar de menor

custo. 

TABELA DE PREÇOS (R$) 

Bortezomibe
ICMS 18% Custo médio

estimado do
tratamento

mensal§

Custo médio
estimado do
tratamento
completo§ 

PF PMC PMVG#

VELCADE (JANSSEN-
CILAG) 3,5 MG PO 
LIOF SOL INJ CT FA 
VD TRANS

4875,38 - 3825,71 15.302,84 91.817,04

BORTEZOMIBE 
(CAMBER) 3,5 MG PO 
LIOF SOL INJ IV/SC CT

2922,34 - 2293,16 9.172,64 55.035,84
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FA VD TRANS

PF = Preço de Fábrica; PMC = Preço Máximo ao Consumidor; PMVG = Preço Máximo de Venda ao
Governo.
*Preço  Fábrica  (PF):  é  o  preço  máximo  permitido  para  vendas  de  medicamentos  destinadas  a
farmácias, drogarias, além das destinadas a entes da Administração Pública, no mercado brasileiro.
#Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG): é o preço teto para compra dos medicamentos inseridos
na lista de produtos sujeitos ao CAP ou ainda de qualquer medicamento adquirido por força de decisão
judicial.  É o resultado da aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) sobre o Preço
Fábrica – PF [PF* (1-CAP) ]. Comunicado nº 11, de 19 de dezembro de 2019 o CAP é de 20,09%.
 § O custo médio do tratamento mensal e completo é calculado com base no PMVG. A duração do
tratamento completo é estimado em seis meses, de acordo com a prescrição médica da parte autora. 

9) Conclusões

A parte  autora  é  portador  de  mieloma múltiplo  com fratura  de  coluna  vertebral  e

consequente sequela motora. Apresentou falha à terapia inicial com ciclofosfamida +

talidomida + dexametasona e tem doença em progressão. Nesta condição, o PCDT do

Minstério da Saúde recomenda o uso de algum agente antineoplásico não utilizado

previamente,  como bortezomibe,  cisplatina,  doxorrubicina,  doxorrubicina lipossomal,

etoposido, melfalano ou vincristina; ou, a depender da critérios clínicos, a reexposição

a  algum  dos  agentes  anteriormente  usados.  Em  caso  de  resposta  adequada  e

condição clínica aceitável, o doente pode se tornar candidato a transplante células-

tronco  hematopoiéticas  em  seguida.  O  bortezomibe  é  um  agente  ativo  contra  o

mieloma refratário e mostrou, em meta-análises, reduzir de forma significativa o risco

de  progressão  da  doença.  Baseada  nesses  dados,  a  CONITEC  recomendou  a

incorporação ao SUS do bortezomibe para o tratamento do mieloma múltiplo refratário

em pacientes adultos. O custo do tratamento completo, de acordo com a prescrição do

médico assistente, é de R$ 55.035,84.   

10) Sobre as perguntas formuladas pelo Magistrado:

a)  Qual  o  tratamento disponibilizado atualmente pelo  sistema público para a

doença que acomete a parte autora, considerando as peculiaridades do presente

caso?
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De acordo com o Ministério da Saúde, os medicamentos que podem ser utilizados,

isolados  ou  em  combinação,  são:  bortezomibe,  ciclofosfamida,  cisplatina,

dexametasona,  doxorrubicina,  doxorrubicina  lipossomal,  etoposido,  melfalano,

vincristina e talidomida. O sistema público também oferece terapia com transplante de

células-tronco hematopoiéticas,  que não é  uma opção de tratamento para  a  parte

autora no presente momento. Apesar de presente no PCDT e de ter sua incorporação

ao SUS recomendada pela CONITEC, o bortezomibe segue indisponível no sistema

público. 

b) O fármaco requerido nesta ação se apresenta como indicado e eficiente para

tratamento da doença que acomete a parte autora? Em caso positivo, pode e/ou

deve ser ministrado eficazmente no caso da parte promovente?

Sim, é indicado e eficiente. Pode ser ministrado eficazmente, desde que se identifique

que o paciente tem performance status (ECOG) adequado. Não há informação sobre o

estado ECOG do autor no relatório examinado. 

c)  Existem  estudos  que  comprovam  a  eficácia  da  referida  droga  diante  da

moléstia

que acomete a parte requerente?

Sim. 

d)  Há  possibilidade  de  contraindicação  para  algum  tipo  de  paciente?  Ou:  a

medicação é contraindicada para o caso do autor?

O  medicamento  é  contraindicado  em  pacientes  com  hipersensibilidade  ao

bortezomibe, boro ou manitol. Não há evidência de contraindicação para o caso do

autor. 

e) Existem outras drogas adequadas ao tratamento da parte autora?

O uso de algum agente antineoplásico  não utilizado previamente,  como cisplatina,

doxorrubicina,  doxorrubicina  lipossomal,  etoposido,  melfalano  ou  vincristina,
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isoladamente ou em combinação, poderia ser considerado, mas deve ser considerado

inferior ao tratamento demandado. 

f)  A  medicação  requerida  neste  processo  é  aprovada  pela  ANVISA  e  está

incorporada ao SUS?

Sim, é aprovada pela ANVISA. A incorporação ao SUS foi recomendada pela ANVISA,

mas o medicamento segue indisponível no sistema público e não consta no RENAME

2020. 

g) Existe alguma outra observação a ser feita especificamente em relação ao uso

do citado medicamento no presente caso?

Não  há  informação  sobre  o  status  performance (ECOG)  do  autor  no  relatório

examinado.  O  tratamento  oncológico  é  indicado  apenas  para  pacientes  que  têm

desempenho clínico adequado. 

h) 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? Em caso de resposta

negativa, apontar a alternativa, dizendo se essa é fornecida pelo setor público ou

não. 

Pode-se  dizer  que  o  medicamento  é  eficaz  para  pacientes  com  mieloma  múltiplo

refratário ou resistente, como no caso da parte autora, e sua incorporação ao SUS é

recomendada pela CONITEC. 
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