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PLAQUETOPENIA
DEFINIÇÃO
PTI: plaquetopenia adquirida causada por
destruição
imunológica
e
também
comprometimento de produção plaquetária,
caracterizada por sangramento mucocutâneo.

Neunert CE. Current management of immune thrombocytopenia.
Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2013;2013:276-282.

Púrpura Trombocitopênica Imunológica
• incidência: 1-2,7 casos /100.000 pessoas/ano

• Prevalência: 9,5-23/100.000 pessoas/ano
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Rodeghiero F, Stasi R, Gernsheimer T, et al. Standardization of terminology, definitions and outcome criteria in immune
thrombocytopenic purpura of adults and children: report from an international working group. Blood. 2009;113(11): 2386-2393.

Tratamento da PTI
Objetivo Principal
Alcançar e manter o paciente sem sangramento contagem plaquetária segura

< 20.000 → maior risco
< 30.000 → tratar
30-50.000 → considerar se sangramento
Sangramento ativo → tratar
Rodeghiero F, Stasi R, Gernsheimer T, et al. Standardization of terminology, definitions and outcome criteria in immune
thrombocytopenic purpura of adults and children: report from an international working group. Blood. 2009;113(11): 2386-2393.

PTI: Doença Crônica, Consequências Sérias?

• Contagem plaquetária

avaliação da situação da doença
resposta ao tratamento

• Sangramentos

morbidade
mortalidade
qualidade de vida

Preditores de sangramento grave
• Contagem < 20 X 109L
• Doença de instalação recente
• Hemorragias menores prévias
J Thromb Haemost 2015;13:457-64

TRATAMENTO PTI
1º Linha
Corticoide e imunoglobulina
3º Linha

2º Linha

4º Linha

5º Linha

Danazol*
azatioprina
esplenectomia
vincristina

romiplostim
Dapsona*

ciclofosfamida
ciclosporina
* Indicação não consta na bula

Rituximabe*

eltrombopag

Púrpura Trombocitopênica Imunológica

Imbach P, Kühne T, Signer E. Historical Aspects and Present Knowledge of Idiopathic Thrombocytopenic Purpura. British Journal of Haematology.
2012;119:894-900.
Mukai HY, Kojima H, Todokoro K, et al. Serum thrombopoietin (TPO) levels in patients with amegakaryocytic thrombocytopenia are much higher than those
with immune thrombocytopenic purpura. Thrombosis and haemostasis. 1996;76(5):675-678.
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ArTPO
Corticóides, esplenectomia
IGIV, anti-D, Danazol, Oncovin
Adaptado de Cines D et al. Mechanisms of Action of Therapeutics in Idiopathic Purpura.J Pediatr Hematol Oncol 2003;25:S52–S56)

Recomendações – tratamentos de primeira
linha: corticoesteróides
Estratégia recomendada de
tratamento

Dexametasone
40 mg diária por
4 dias a cada 2–4 semanas

Taxa aproximada de
resposta

Até 90% dos
pacientes respondem
inicialmente

Tempo de resposta
aproximado

Alguns dias a algumas
semanas

ciclos de 1–4

Metillprednisolona

Chega a 95%

30 mg/kg/dia por 7 dias

Prednis(ol)ona
0.5–2 mg/kg/dia por 2–4 semanas

70–80% dos
pacientes respondem
inicialmente

4,7 dias vs 8,4 dias (alta
dose de methylprednisolona
vs prednisona)

Alguns dias a algumas
semanas

Toxicidades

Varia com a duração da
administração: alterações de
humor, ganho de peso, raiva,
ansiedade, insônia, fácies
cushingoide, gordura dorsal,
diabetes, retenção de fluido,
osteoporose, mudanças na
pele incluindo
adelgaçamento, alopécia,
hipertensão, danos
gastrointestinais e úlceras,
necrose avascular,
imunosupressão, psicose,
catarata, infecções
oportunistas, insuficiência
adrenal, hipertensão,
tolerabilidade à ansiedade
diminui com a repetição da
dose. Possivelmente reduz a
taxa de eventos adversos
quando usado como terapia
em bolus em curto prazo

Duração da
resposta
sustentada

50–80% reportado;
o último com 3–6
ciclos (durante
2–5 anos de
seguimento)
23% dos pacientes
têm contagem
plaquetária
sustentada
(>50x109/L) em
39 meses

Permanece incerta
– estimado
10-anos
sobrevida sem a
doença
13–15%

Provan D, Stasi R, Newland A, et al. International consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. Blood. 2010;115:168-186.

Recomendações – tratamentos de primeira
linha: imunoglobulinas
Estratégia de
tratamento
recomendada

Anti-D intravenoso
50–75 µg/kg

IgIV*
0.4 g/kg/d por 5 dias ou
infusões de 1 g/kg/d por
1–2 dias

Taxa
aproximada de
resposta
Taxa de resposta
inicial similar a IgIV
(dose-dependente)

Até 80% dos
pacientes
respondem
inicialmente; metade
atinge contagem
plaquetária normal

Tempo de
resposta
aproximada

4–5 dias

Rápida – muitos
respondem em 24
horas, tipicamente
em 2–4 dias

Toxicidades
Comuns: anemia hemolítica
(toxicidade dose-limitante),
febre/calafrios

Duração de
resposta
sustentada

Raras: hemólise intravascular,
coagulação intravascular disseminada,
insuficiência renal, morte rara

Tipicamente dura
3–4 semanas
mas pode
persistir por
meses em alguns
pacientes

Comum cefaleias; frequentemente
moderada mas às vezes grave
Neutropenia transiente, insuficiência
renal, meningite asséptic, trombose,
“flushing”, febre, calafrios, fatiga,
náuseas, diarreia, alterações de
pressão sanquínea e taquicardia
Preparações de IgIV podem conter
pequenas quantidades de IgA, que
ocasionalmente causa reações
anafilatoides em pacientes com
deficiência de IgA; nesses casos, use
IgIV depletada de IgA

Usualmente
transiente–
contagem
plaquetária
retornando aos
níveis de prétratamento 2–4
semanas
seguindo ao
tratamento –
persiste por
meses em alguns
pacientes

* IgIV pode ser descontinuada após 1-2 dias se for observada resposta adequada.
IgIV, imunoglobulina intravenosa; IgA, imunoglobulina A
Provan D, Stasi R, Newland A, et al. International consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. Blood. 2010;115:168-186.

Recomendações – tratamentos de segunda linha
Estratégia de
tratamento
recomendada
Azatioprina
1–2 mg/kg (máximo:
150 mg/dia)

Ciclosporina A
5 mg/kg/dia por
6 dias, depois
2.5–3 mg/kg/dia (titular
para níveis sanguíneos
de100–200 ng/mL)

Tempo aproximado
para responder

Toxicidades

Duração da
resposta
sustentada

Lento – pode precisar
continuar por
3–6 meses

Baixa incidência e geralmente
amenas: fraqueza, sudorese,
elevação de transaminases,
neutropenia grave com infecção,
pancreatite

Até um quarto dos
pacientes com
terapia
descontinuada
mantiveram resposta

Alta taxa de
resposta dosedependente (~50–
80%) em
pequenos grupos

3–4 semanas

Efeitos colaterais são geralmente
moderados mas transitórios:
aumento da creatinina sérica,
hipertensão, fadiga, parestesias,
hiperplasia gengival, mialgia,
dispepsia, hipertrichose, tremor

Mais da metade dos
respondedores
recebendo baixas
doses mantêm
remissão (pelo
menos 2 anos)

24–85% dos
pacientes

1–16 semanas

Maioria vai de leve a moderada:
neutropenia, trombose venosa
profunda aguda, náuseas, vômitos

Até 50% mostram
uma resposta
sustentada

Taxa aproximada
de resposta
Até dois terços dos
pacientes; 40% em
relatórios
anedóticos

Ciclofosfamida
(1–2 mg/kg via oral
diariamente por pelo
menos 16 semanas) ou
intravenosamente (0.3–1
g/m2 para 1–3 doses a
cada
2–4 semanas)

Respostas a longo prazo para muitos desses agentes são baseadas em dados fragmentados e de seguimento potencialmente pobre

1. Provan D, Stasi R, Newland A, et al. International consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. Blood. 2010;115:168-186.

Recomendações – tratamentos de segunda linha

Estratégia de
tratamento
recomendada

Danazol
200 mg
2–4 vezes diariamente

Dapsona
75–100 mg diariamente

Micofenolato de
mofetila
1000 mg duas vezes
ao dia por pelo menos
3–4 semanas

Taxa aproximada
de resposta

67% resposta
completa ou
parcial; 40% em
relatórios
anedótico

Resposta em até
50% dos pacientes

Até 75% dos
pacientes –
resposta completa
em até 45%

Tempo aproximado
para responder

Toxicidades

Duração da
resposta sustentada

3–6 meses

Efeitos colaterais frequentes: acne, pêlo
facial aumentado, colesterol elevado,
amenorreia, transaminite

46% permaneceram
em remissão em uma
média de 119±45
meses e duração
média de terapia de
danazol foi de 37
meses

3 semanas

Infrequentes e tratáveis/reversíveis:
distensão abdominal, anorexia,
náuseas, meta-hemoglobinúria, anemia
hemolítica naqueles com deficiência de
glicose-6-fosfato desidrogenase.
graves: “rash” cutâneo requer
interrupção do uso da droga

Resposta sustentada
em até dois terços
dos respondedores
fora da terapia

4–6 semanas

Leves e infrequentes: cefaleia (mais
comum e dose-limitante), lombalgia,
distensão abdominal, anorexia,
náuseas

Sustentada por um
curto tempo após a
descontinuação do
tratamento

Respostas a longo prazo para muitos deses agentes são baseadas em dados fragmentados e de seguimento potencialmente pobre

1. Provan D, Stasi R, Newland A, et al. International consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. Blood. 2010;115:168-186.

Recomendações – Tratamentos de Segunda Linha

Estratégia de
tratamento
recomendada

Rituximabe
375 mg/m2
semanalmente x 4
(doses menores
também podem ser
efetivas)

Esplenectomia

Taxa de
resposta
aproximada

60% dos
pacientes –
resposta
completa em 40%
dos pacientes

80% dos
pacientes
respondm
Aproximadament
e dois terços
atingem uma
resposta
duradoura

Tempo
aproximado
para responder

Toxicidades

Duração da
resposta
sustentada

1–8 semanas

Primeira infusão leve a moderada:
febre/calafrios, "rash" ou coceira na garganta
Reções mais graves: doença sérica e
(raramente) broncoespasmo, anafilaxia,
embolismo pulmonar, trombose arterial retinal,
infecção e desenvolvimento de hepatite
fulminante. Raras: leucoencefalopatia
progressiva multifocal

Resposta
sustentada >3–5
anos em
15–20% dos
respondedores
Respondedores
podem precisar de
tratamento meses a
anos depois

1–24 dias

Hemorragia, hematoma peripancreático,
abscesso subfrênico, infecção de ferimento,
morte, infecção pneumocócica, febre, sepse
grave, trombosis, sangramento, infecção,
trombose, hospitalização prolongada ou
readmissão

Resposta
sustentada sem
terapia adicional
em
aproximadamente
dois terços mais de
5–10 anos

Respostas a longo prazo para muitos deses agentes são baseadas em dados fragmentados e de seguimento potencialmente pobre

1. Provan D, Stasi R, Newland A, et al. International consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. Blood. 2010;115:168-186.

Agonistas do Receptor da Trombopoietina
• Romiplostim
semanal, subcutâneo
• Eltrombopag
oral, diário
• Nível de evidência 1b
• Resposta: 80%

• Resposta sustentada em 90%
• Bom perfil de eventos adversos

Eltrombopag – Estudo Raise
• Fase III, duplo-cego, placebo controlado
• Adultos com PTI > 6 meses
197

E

135

P

62

resposta

106 (79%)

17 (28%)

< medicação assoc.

37 (59%)

10 (32%)

G. Cheng et al. Lancet 2011,377:393

Eltrombopag – Estudo Extend
299 pctes com Eltrombopag

Em estudo
154 (52%)

Eventos Adversos
TEV 11 (4)
Hepatobiliar 6(2)
Catarata 4(1)
Cefaleia 2(<1)
Outros 21(7)

Estudo completado
23 (8%)

Sem Resposta
30 (10)

Retirados do estudo
122 (41%)

Perda de acomp.
Outros
2 (<1)
Decisão pcte 35(12)
< aderência 5(2)
↑ plaquetas 4 (1)
Outros 6(2)

Adaptado de Saleh et al. Blood 2013, 121(3):537

Resgate Medicamentoso

Pacientes recebendo resgate
medicamentoso (%)

100
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60

62

57

60

40
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0

(P = 0.0175)

(P = 0.0004)

Esplenectomizados

Placebo
Kuter DJ, et al. Lancet. 2008;371:395-403.

Não esplenectomizados

Romiplostim

22

(P < 0.0001)

Total

Pacientes com sangramentos

59% reduction

40
35

34

Percentage

30

25
42% reduction

20

14

15

12

10

7

5
0
Grade ≥ 2
Placebo (n = 41)

Severity grades according to MedDRA v.9.0 definition.
Lyons R, et al. Blood. 2007;110:Abstract 1300 and poster.

Grade ≥ 3
Romiplostim (n = 84)

Eltrombopag – Estudo Extend
Contagem Plaquetária

Saleh et al. Blood 2013, 121(3):537

ROMIPLOSTIM
• Avaliação dos pacientes após 5 anos
• 92% dos pacientes sustentaram resposta

• Sem aumento de eventos adversos graves
• Sem novos eventos adversos
• Trombose em 6,5% dos pacientes, sem relação com

contagem plaquetária

DJ Kuter et al. Br J Haematol, 2013 May;161(3):411-23

Revolade – Estudo Repeat

J. Bussell et al. Br J Haematol 2013, 160:538

Retirada de Agonista de TPO
Persistência de resposta com uso de dose baixa
•
•
•
•

7 pacientes – RC >100 X 109L – com 50 mg/dia
70% mulheres
47 anos (22-79)
PTI há 3,5 anos
4 linhas de tratamento prévios
nenhum esplenectomizado
• 6 avaliados – 13,5 meses (4-22)
• 25mg/dia 3 em 3 dias
• Nenhuma recaída ou evento adverso

Effectiveness and Safety of Low Dose Eltrombopag Twice Weekly in ITP Patients That Achieved CR after 50mg Daily Standard Dose. F. iuliano. Poster 2788,
ASH 2014.

Descontinuação
Razões
•
•
•
•
•
•
•

Resposta sustentada (33)
Plaq> 400 X 109L (29)
Pedido pcte (5)
↑ transaminases (3)
Diarreia (3)
Trombose (3)
outras (4)

• Total 80 pacientes

González-López et al. Am J Hematol 2015:90(3):E40-E43

Retirada de Agonista de TPO
• Considerar possibilidade de diminuição de dose ou retirada da
medicação
• Casos de remissão espontânea
• 32% de remissão sustentada após suspensão de Romiplostim1
• Considerada remissão plaquetas > 50.000
75 pacientes
PTI < 6 meses

1-10mcg
12 meses
Plaq: 50-200.000

Suspensão
Redução gradual

24 meses
Plaq > 50.000

• 13/27 pacientes em remissão, após mínimo de 12 meses de
tratamento, tiveram resposta sustentada por 26 meses (12-52
meses)2
1. “A Final Analysis of a Phase 2, Single-Arm Study of Platelet Responses and Remission in Patients with Immune Thrombocytopenia Receiving
Romiplostin”. A. Newland, B. Gadeau et al. Oral Presentation- poster 2775- ASH 2014
2. Monica Carpenedo et al. Hematol Rep. 2015 Feb 24; 7(1): 5673

PTI refratária - Definições
• Falha de resposta mínima a esplenectomia e necessidade de
tratamento prolongado para minimizar risco hemorrágico.
Rodeghiero F, Stasi R, Gernsheimer T, et al. Blood. 2009; 113(11):2386-2393.

• PTI crônica, sintomática e com morbimortalidade
significativa
McMillan R, Durette C. Blood. 2004;104(4):956-960.

• PTI crônica sintomática não responsiva a rituximabe,
esplenectomia e agonistas de receptor de TPO.
Mahévas M., Gerfaud-Valentin M., Moulis G.. Blood 2016 128:1625-1630
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IVIg: intravenous immunoglobulin

Resultados em longo prazo de PTI refratária
• Corticoide + esplenectomia → resposta sustentada em
60 – 70%
•
•
•
•

Estudo prospectivo de 1986 a 1998
105 Pacientes refratários
14 anos ou mais
Acompanhamento até óbito ou 10 anos

MacMillan R, Durette C. Blood 2004;104:956-960

Resultados em longo prazo de PTI refratária
114 pacientes refratários
105 avaliados
• Sem resposta ou

• Perda de resposta após
incremento inicial
• Necessidade de terapias

172 adultos com PTI crônica
117 sem esplenectomia
114 sem indicação clínica
2 recusaram
1 inapto
55 com remissão após esplenectomia
> 30.000

adicionais
< 30.000

MacMillan R, Durette C. Blood 2004;104:956-960

Resultados em longo prazo de PTI refratária

MacMillan R, Durette C. Blood 2004;104:956-960

Resultados em longo prazo de PTI refratária

• 98 após esplenectomia → 71,8% sem resposta em até
3 meses
• óbitos nos 105 refratários
11 (10,2%) relacionados a PTI
6 (5,7%) relacionados ao tratamento
3 sepse
16,2% por questões relacionadas a doença ou
tratamento
MacMillan R, Durette C. Blood 2004;104:956-960

Considerações
• terapias de resgate: imunoglobulina
•

efeitos adversos dos tratamentos

• Paciente com contra-indicação ao medicamento
• tratamento de sangramentos: internação

• Necessidade de controle transitório em pacientes preparo
para procedimento

Redução do Uso de Imunoglobulina
Cumulative probability of immunoglobulin use during
the 24-week treatment period

1.0

Cumulative probability of
immunoglobulin treatment

0.9
0.8

Hazard ratio (95% CI)
5.3 (2.6, 11.1), P < 0.001

0.7

Placebo
Romiplostim

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0

Patients at risk
Placebo
Romiplostim

42
83

2

4

6

8

32
81

10

12
Week
22
76

14

16

18

20

20
71

Cumulative probability of immunoglobulin use in 24 weeks
0.51 (SE = 0.08) for placebo; 0.13 (SE = 0.04) for romiplostim
Pullarkat V, et al. Blood. 2007;110:Abstract 1304 and poster.
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TROMBOMIMÉTICOS

• Aumenta produção plaquetária
• Aumenta sobrevida plaquetária
• ↑ plaquetas reticuladas
• ↑ plaquetas grandes
• Mantém relação plaquetas imaturas/ plaquetas

W. Mit chell et al. Effect of Thrombopoietin receptor agonists on the apoptotic profile of platelets in patients with chronic immune
thrombocytopenia. Am J Hematol 2014, 89(12), E1297

Ar TPO: Fibrose de Medula

Haematologica 2014:99(5): 937

Tratamento da PTI crônica
Foco nos agonistas do receptor da
trombopoetina
Leonardo Gomes MD

Recomendações – Panorama das Opções de Tratamento
Situação clínica

Opção terapêutica

Primeira linha (tratamento inicial para PTI
recém diagnosticada)

Anti-D
Corticosteroides: dexametasona, metilprednisolona, prednis(ol)ona
Imunoglobulina intravenosa (IgIV)

Segunda linha*

Azatioprina
Ciclosporina A
Ciclofosfamida
Danazol
Dapsona

Micofenolato de mofetilo
Rituximabe**
Esplenectomia
Agonistas do receptor de trombopoetina
Alcaloides da vinca

Tratamento para pacientes com PTI
Categoria A: opções de tratamento com dados suficientes
refratária (pacientes falhando em terapia de Agonistas do receptor de trombopoetina
primeira e segunda linha)
Categoria B: opções de tratamento com o mínimo de dados e considerada ter potencial de
toxicidade considerável
Campath-1H
Combinação de terapias de primeira e segunda linhas
Combinação de quimioterapia
Transplante de célula-tronco hematopoiética
*Todas as opções de tratamento estão listadas em ordem alfabética e portanto não implicam em uma opção de tratamento de preferência.
** Rituximabe é off label no Brasil.
1. Provan D, Stasi R, Newland A, et al. International consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. Blood. 2010;115:168-186.

Higher

Encontrando o equilíbrio - Consenso Internacional

Lower

Efficacy

•TPO-RA

•MMF
•Intensive
•chemotherapy

Rituximab

•Pulse Dex
•IFN (HCV-ITP),IL-11
•Plasmapheresis
•Immunoadsorption
•Anti-TNF, Anti-CD52

•Azathioprine/danazol,
•CSA, oral
•cyclophosphamide

Less

Experience

Adapted from PROVAN, D. et al. Blood, 115(2): 16886, 2010.

3
Efficacy ≠Tolerability

•Splenectomy
•IVIG
•Anti-D

•Chronic
•corticosteroids

More

TPO Receptor Agonists
REVOLADE® (eltrombopag)
 Mimético não-peptídico da
TPO:1






Ativa o receptor da TPO de forma
similar mas diferente da TPO
humana recombinante
Pode ter um efeito adicional à
TPO

Estimula o crescimento e a
diferenciação de
megacariócitos e aumenta a
produção plaquetária 3

NPlate® (romiplostim)
 Pepticorpo estimulador da
trombopoese 1
 Estimula a megacariopoese da
mesma forma que a TPO
endógena1
Estruturalmente não relacionada à
TPO1
 Se liga ao mesmo sítio no receptor
TPO humano que a TPO endógena 1
 Compete com a TPO para se ligar
ao receptor da TPO 2


1. Kuter DJ. New thrombopoietic growth factors. Blood. 2007;109:4607-4616. 2. Broudy VC, Lin NL. AMG531 stimulates megakaryopoiesis in vitro by binding to Mpl.
Cytokine. 2004;25:52-60. 3. Bula Revolade® (eltrombopag) . Aprovada pela Anvisa em 15/01/2016.

Mecanismo de Ação dos agonistas TPO-R
Eltrombopag

Romiplostin
Receptor de trombopoietina

Receptor ativo

receptor inativo
Membrana celular
Citoplasma

Sinalização
Produção plaquetária aumentada
Br J Haematol 2014 Feb 14. doi: 10.1111, epub

Indicações



Nplate® é indicado para púrpura trombocitopênica imunológica
(idiopática) crônica (PTI) em pacientes adultos esplenectomizados que
são refratários a outros tratamentos (ex: corticóides, imunoglobulinas).



Nplate ® pode ser considerado como um tratamento de segunda linha
para pacientes adultos não-esplenectomizados quando a cirurgia é
contra-indicada.

Romiplostim
Dose inicial 1mcg/Kg/semana
Controle semanal com coleta antes da próxima dose

<50x109

50-200x109

↑ 1 mcg/Kg

Manter
dose

> 200x109

Sustentadas por 2
semanas
↓ 1mcg /Kg

Controle semanal, até contagem de plaquetas ≥
50x109 (por pelo menos 4 semanas sem ajustes)
Ajuste dose semanal até 50x109
Adaptado de: Nplate. Bula Aprovada pela ANVISA em 09/04/2014

> 400x109

Suspender

Qdo < 200x109

Reintroduzir dose
reduzida de
1mcg/kg

Romiplostim – Estudos de Fase 3


Dois ensaios controlados, randomizados e paralelos
Esplenectomizados/não-esplenectomizados vs placebo
 Plaquetas < 30×109/L
 Injeção SC semanal
 24 semanas de tratamento
 Resposta (> 50×109/L)


SC = via de administração subcutânea.
Kuter DJ, Bussel JB, Lyons RM et al. Efficacy of romiplostim in patients with chronic immune thrombocytopenic purpura: a doubleblind randomised controlled trial. Lancet. 2008;371:395-403.

Incidência de Resposta Plaquetária Geral por Indivíduo
(por estudo e integradas)

Resposta plquetária geral (%)

100

88

83

79

80
60
40

14

20

7

0
0

(P < 0.0001)

Esplenectomizados

(P < 0.0001)

Não-esplenectomizados
Placebo

(P < 0.0001)

Total

Romiplostim

Adaptado de: Kuter DJ, Bussel JB, Lyons RM et al. Efficacy of romiplostim in patients with chronic immune thrombocytopenic purpura:
a double-blind randomised controlled trial. Lancet. 2008;371:395-403.

Contagem de plaquetas mediana (x109/L)

Contagem Plaquetária Mediana Semanal
200

Romiplostim
Placebo

Esplenectomizados

150
100
50
0

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25

21 21 20 20 20 20 20
41 41 40 39 41 39 40

20 20 20 18 19 18 18
40 39 40 39 39 40 38

19 17 19
38 39 40

9

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25

18 18 18 18 18 18 18
38 39 39 38 39 38 36

17 16 17
38 39 39

Semana do Estudo

Contagem de plaquetas mediana (x109/L)

Placebo*
Romiplostim*
200

21 21 21 21 21 21 21 21
42 42 42 42 42 42 41 42

Não esplenectomizados

150
100
50
0

0

2

3

4

5

6

7

8

10 11 12 13 14 15

Semana do Estudo
Placebo*
Romiplostim*

21 21 21 21 21 21 21 20
41 41 41 41 41 41 40 41

18 19 19 19 18 18 18
41 40 40 37 40 38 40

*Número disponível para ser medido
Adaptado de: Kuter DJ, Bussel JB, Lyons RM et al. Efficacy of romiplostim in patients with chronic immune thrombocytopenic purpura:
a double-blind randomised controlled trial. Lancet. 2008;371:395-403.

Dose do Romiplostim
Estudo de Fase 3

Dose Média (µg/kg)

15

Romiplostim
Placebo

Esplenectomizados
10

5
Mediana
~3 µg/kg

0

Dose Média (µg/kg)

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Não esplenectomizados
10

5
Mediana
~2 µg/kg

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Adaptado de Kuter et al 2008
Semana do Estudo

Kuter et al. Efficacy of romiplostim in patients with chronic immune thrombocytopenic purpura: a double-blind randomised

controlled trial Lancet 2008;371:395–403

Pacientes recebendo medicações de resgate

Proporção de Pacientes Recebendo Medicações de Resgate
(por estudo e integrada)
100
80
60

62

57

60

40
26
17

20

0

(P = 0.0175)

(P = 0.0004)

Esplenectomizados

Não-esplenectomizados

Placebo

22

(P < 0.0001)

Total

Romiplostim

Adaptado de: Kuter DJ, Bussel JB, Lyons RM et al. Efficacy of romiplostim in patients with chronic immune thrombocytopenic purpura:
a double-blind randomised controlled trial. Lancet. 2008;371:395-403.

Probabilidade cumulativa do tratamento
Com imunoglobulina

Redução no Uso de Imunoglobulina
1,0

Probabilidade cumulativa do uso de imunoglobulina durante o
Período de Tratamento de 24 semanas

0,9
0,8

Razão de chances (95% CI)
5,3 (2,6, 11,1), P < 0,001

0,7

Placebo
Romiplostim

0,6
0,5
0,4
0,3

0,2
0,1
0,0

0
Pacientes em risco
Placebo
Romiplostim

42
83

2

4

6

8

32
81

10

12
Week
22
76

14

16

18

20

20
71

Probabilidade cumulativa do uso de imunoglobulina em 24 semanas
0,51 (EP = 0,08) para o placebo; 0,13 (EP = 0,04) para o romiplostim
Adaptado de: Pullarkat V, et al. Am J Hematol. 2009;84(8):538-540.

22

24
11
45

Pacientes com Sangramentos
40
35

Redução em 59%
34

Porcentagem

30
25

Redução em 42%

20
14

15

12

10

7

5
0
Grau ≥ 2
Placebo (n = 41)

Grau ≥ 3
Romiplostim (n = 84)

Graus de gravidade de acordo com a definição MedDRA v.9.0.
Adaptado de: Lyons, R, George, J, Grande C et al. Evaluation of AMG 531 Safety in Splenectomized (S) and Nonsplenectomized (NS)
Patients with Chronic Immune Thrombocytopenic Purpura (ITP). Blood. 2007;110:Abstract 1300 and poster.

Estudo de Extensão de Longo-Prazo Open-Label
Design
Período de Tratamento
Dose inicial de Romiplostim :
1 µg/kg ou última dose do estudo anterior‡
Dose máxima
Reduções nas terapias basais da PTI permitidas quando a
contagem plaquetária > 50 x109/L
Medicações de resgate permitidas

S
C
R
E
E
N
I
N
G

Dia –8

A
N
Á
L
I
S
E
I
N
T
E
R
I
N
A

Dia 1

Droga de estudo administrada via SC semanalmente
Fim do Estudo

‡Romiplostim administrado de 1 µg/kg se ≥ 24 semanas desde a dose anterior de romiplostim.
#Dose Estável: a mesma dose de romiplostim para ≥ 3 semanas consecutivas após atingir e manter a resposta
1. Adaptado de: Bussel JB, Kuter DJ, Pullarkat V, Lyons RM, Guo M, Nichol JL. Safety and efficacy of long-term treatment with romiplostim in thrombocytopenic
patients with chronic ITP. Blood. 2009;113:2161-2171. 2. Kuter DJ, Bussel JB, Newland A, et al. Long-term efficacy and safety of romiplostim treatment of adult
patients with chronic immune thrombocytopenia (ITP): final report from an open-label extension study. Blood. 2010;116:Abstract 68.

Estabilidade das Contagens Plaquetárias de Dose de
Romiplostim ao Longo do Tempo

Adaptado de: Kuter DJ, Bussel JB, Newland A, et al. Long-term efficacy and safety of romiplostim treatment of adult patients with chronic immune thrombocytopenia (ITP): final report from an open-label
extension study. Blood. 2010;116:Abstract 68. Kuter DJ, Bussel JB, Newland A et al. Long-term treatment with romiplostim in patients with chronic immune thrombocytopenia: safety and efficacy. Br J
Haematol. 2013;161:411-423.

Agonistas do TPO-R


Possuem eficácia a longo-prazo1,2


Não há evidência de taquifilaxia



Não há novas classes de EAs1,2



Baixa taxa de reticulina na medula óssea1,2



Um risco teórico de TEV existe se as plaquetas estiveram acima
da faixa normal3,4



Cuidados devem ser tomados em pacientes com doença
hepática conhecida3

1. Saleh MN, et al. Blood. 2012;120:Abstract 2198. 2. Kuter DJ, Bussel JB, Newland A et al. Long-term treatment with romiplostim in patients with chronic
immune thrombocytopenia: safety and efficacy. Br J Haematol. 2013;161:411-423. 3. Revolade® (eltrombopag). Bula Aprovada pela Anvisa em
15/01/2016. 4. Nplate® (romiplostim). Bula Aprovada pela Anvisa em 09/04/2014.

Agonistas do TPO-R (2)


Mantêm a contagem plaquetária entre 50–150 x 109/L1,2




Considere dosar quando for parar1,2




Evitam “perder uma remissão”

Evite “trombocitopenia rebote”

Pode não precisar ser “para sempre”

1. Provan D, Stasi R, Newland A, et al. International consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. Blood. 2010;115:168-186.
2. Neunert C, Lim W, Crowther M et al. The American Society of Hematology 2011 evidence-based practice guideline for immune thrombocytopenia Blood.
2011;117:4190-4207.

Revolade® (eltrombopag). Bula Aprovada pela Anvisa em 15/01/2016
Nplate® (romiplostim). Bula Aprovada pela Anvisa em 09/04/2014

Resposta sustentada após interrupção do agonista TPO-R é possível (2)

31 pacientes com PTI crônica tratados com agonista TPO-R, nove
pacientes atingiram resposta que foi mantida após a retirada da
medicação:
• Romiplostim (n=6), eltrombopague (n=3)
• Três pacientes atingiram critérios de remissão definitiva aos agonias TPO-R- plaquetas > 100000x109/L após retirada da
droga
Age
Patien (years
t
)

Sex

ITP
duration
(years)

Number of
prior
treatments

Pretreatment
platelet count
(×109/L)

TPO-R
agonist

Treatment
duration
(months)*

Sustained
Remission off TPOremission
†
R agonist (months) Relapse

1

59

Femal
e

8

5

19

Romiplostim

5

20

No

Definite

2

37

Male

2

3

5

Romiplostim

0.5

28

No

Definite

3

80

Male

4

3

3

Romiplostim

11

11

No

Definite

4

21

Femal
e

2

6

7

Eltrombopag

13

26

No

Possible

5

53

Male

16

4

23

Romiplostim

14.5

3

Yes

Possible

6

57

Male

11

6

6

Romiplostim

1

31

No

Possible

7

43

Femal
e

17

3

11

Eltrombopag

11

3.5

Yes

Possible

8

30

Male

25

9

4

Romiplostim

0.5

8

Yes

Possible

9

21

Male

3

4

13

Eltrombopag

5

3

Yes

Possible

*Treatment duration refers to first treatment course for those patients who relapsed; †Definite TPO-R agonist-induced remission was defined as the achievement of a platelet count
above 100 × 109/L after TPO-R agonist treatment that was maintained during treatment and that persisted even after treatment was discontinued, without the use of concomitant
maintenance therapies, rituximab or splenectomy within 2 months before starting the TPO-R agonist. A possible TPO-R agonist-induced remission was defined as the achievement
of a platelet count above 100 × 109/L that persisted even after the TPO-R agonist was discontinued, but either a relapse occurred or other disease-modifying treatments had been
administered before the TPO-R agonist.

Ghadaki B et al. Transfusion 2013;53:2807–2812

Uso transotório de agonists da TPO-R podem induzir remissões
prolongadas em pacientes com PTI crônica

The temporary use of thrombopoietin-receptor agonists may induce a prolonged
remission in adult chronic immune thrombocytopenia. Results of a French
observational study
Mahévas M et al. Br J Haematol 2014;165:865–869

Estudo Observacional francês
54 pacientes tratados com agonistas TPO-R (n=18 eltrombopague; n=22 romiplostim;
n=14 both)

Agonistas TPO-R discontinuados em 20 pacientes com resposta completa
Resposta sustentada em 8 pacientes (mediana de seguimento 13 meses, (5–27)
Sem fator preditivo de resposta sustentada

Características dos pacientes com PTIc remissão prolongada após
descontinuação dos agonistas TPO-R
Age
(years)
at
ITP dia
gnosis/
gender

Interval
between
ITP diag
nosis an
d TPO-R
agonist
initiation
(months
)

Numbe Therapies received bef Previous
ore TPO-R agonist
r
splenecto
of ther
my (time
elapsed)
apies b
efore T
PO-R
agonist

Treatme
nt with
rituxima
b befor
e TPOR
agonist

Nadir
TPO-R Duratio Lasting res
FollowTherapies
within
ponse
platelet c agonist r
n of
up since
eceived TPO-R after TPO-R
ount
TPO-R
3 months b
agonist agonist dis agonist dis
efore TPO- within 3
R
months b
treatm continuatio continuatio
n
n (months)
agonist initi efore TPO
ent (m
ation
onths)
-R
agonist in
itiation

46/F

158

12

Prednisone, IVIg,
splenectomy, dapsone,
danazol, HCQ,
vincristine, ciclosporin,
rituximab, AZA, MMF,
AHSCT

Yes (12
years)

Yes (3
years)

Prednisone (
10 mg/d)

2 ×109/L

E and
then Ro

48

78/F

13

9

Prednisone, IVIg,
dapsone, rituximab,
danazol, vincristine,
HCQ, splenectomy, AZA

Yes (6
months)

Yes (1
year)

IVIg,
prednisone,
AZA

1 ×109/L

Ro

36

53/M

83/F

14

CR

24

Nenhum fator preditivo de resposta sustentada
foi identificado
36

10

Prednisone, IVIg,
danazol, dapsone, HCQ,
vincristine, AZA,
cyclophosphasmide,
rituximab, splenectomy

Yes (3
years)

Yes (2
years)

Danazol, AZ
A

16 ×109/L

E

48

R

26

297

2

Prednisone, dapsone

No

No

Prednisone

11×109/L

E

1

CR

11

E and
then Ro

1

CR

20

61/F

90

4

Prednisone, danazol,
IVIg, rituximab

No

Yes (6
years)

Prednisone

11×109/L

26/F

120

3

Prednisone, IVIg,
splenectomy

Yes (10
years)

No

Prednisone

3×109/L

Ro and
then E

1

CR

6

64/F

120

5

Prednisone, IVIg,
splenectomy, dapsone,
vincristine

Yes (11
years)

No

IVIg,
prednisone

2×109/L

E

5

CR

12

52/F

30

5

Prednisone, rituximab,
splenectomy

Yes (2
years)

Yes (3
years)

–

22×109/L

Ro

6.5

CR

19

Mahévas M et al. Br J Haematol 2014;165:865–869

Análise de Custo-Efetividade para Tratamento da PTI
Crônica em Adultos no Brasil (Baseada Dados do Estudo
de Registro)
Risco de Sangramento Semanal
Tratamento
placebo
romiplostim
Total
Risco de Sangramento
Semanal

N° de Episódios de
Sangramento
108
86
194
0,131

N° de Episódios de
Sangramentos que
Resultaram em
Hospitalizações
9
4
13
0,0094

Pessoas -semanas
de
Follow up
676
706
1382

Objetivo: Avaliar o custo-efetividade do tratamento de
pacientes adultos esplenectomizados com PTI refratária ou
não esplenectomizados contra indicados para cirurgia em
comparação com uso de IgIV somente como terapia
de resgate na perspectiva da saúde privada.

The weekly risk of a bleed was calculated as: Weekly Risk = 1-exp (- (total bleeding / week follow-up)). Adapted from Weitz 2012 [14]

Custo por Frasco e Dose
Custo

Dose

Comparador

Apresentação

Custo

romiplostim
Imunoglobulina

1 frasco 250 mcg
1 frasco 10 g

R$ 1.520.04
R$ 1,800.00

Não
Esplenectomizado
2 mcg/kg semanal
2 mcg/kg semanal
1g/kg/ 2 dias

Esplenectomizado

*Regulatory Chamber of Drug Market - CMED, Executive Secretary. Maximum prices of medicines by principle active. http://portal.anvisa.gov.br. Accessed November 20, 2014. **Sandoglobulina®
(human immunoglobulin). Package insert approved by ANVISA on 09.25.2014. Nplate® (romiplostim). Package insert approved by ANVISA on 04/09/2014.

Custos de Tratamento com romiplostim x IgIV
Somente como Terapia de Resgate (6 meses)
Total de Custo por Estratégia de Tratamento
Terapia
Tipo de Custo

romiplostim

Watch and Wait

romiplostim
Tratamento do
Sangramento

R$ 36.481,00

-

R$ 240,00

R$ 584,00

Terapia de Resgate (IgIV)

R$ 23.788,00

R$ 172.735,00

Custo por Resposta (Custo por Paciente
Alcançando Plaquetas 50x109/L)

Custo por Resposta
Tratamento
romiplostim
Watch and
Rescue

Mediana Total
de Custo
(24 semanas)
R$ 60.509,00
R$ 173.319,00

Resposta por
Paciente

Custo por
Resposta

83,20%

R$ 72.727,00

7,14%

R$ 2.424.047,00

*Cost per response = mean total cost / proportion of patients with platelets response (≥50 x 109 /dL)
dos Santos RF et al COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF ROMIPLOSTIM FOR THE TREATMENT OF ADULT CHRONIC
IMMUNE THROMBOCYTOPENIC PURPURA (ITP) IN BRAZIL ISPOR 18th Annual European Congress
Milan, Italy November, 2015

Benefícios x Inconveniência do Uso IgIV na PTI

Benefícios da IVIg

Bom uso para o tratamento de
resgate devido a uma resposta
bem rápida

Inconveniência da IVIg
Custo

Hospitalização
Resposta de curto prazo
Qualidade de vida dos pacientes

1. Provan D, Stasi R, Newland A, et al. International consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. Blood. 2010;115:168-186.

Fator v Leiden
e
Mutação da Protrombina
Maria Elisa Pazos
Abramge
PCBE / Amil

DUT atual
25. FATOR V LEIDEN, ANÁLISE DE MUTAÇÃO
1. Cobertura obrigatória quando preenchido pelo menos um dos seguintes critérios:
a. pacientes com trombose venosa recorrente;

b. pacientes com trombose venosa em veia cerebral, mesentérica ou hepática;
c. pacientes gestantes ou usuárias de contraceptivos orais com trombose venosa;
d. pacientes do sexo feminino e idade inferior a 50 anos com Infarto Agudo do
Miocárdio (IAM);
e. pacientes com idade inferior a 50 anos, com qualquer forma de trombose venosa;
f. familiares de pacientes com trombose venosa em idade inferior a 50 anos.

Doença multifatorial com múltiplos fatores de risco, hereditários e adquiridos que agem de forma
sinérgica, determinando diferentes manifestações trombóticas venosas. as mais comuns são
TVP, EP.
Trombose venosa
Provocada
recorrente

não recorrente

Não provocada
recorrente

não recorrente

A questão sobre testes genéticos de trombofilia está em torno do risco de recorrência, para
ajustar a duração do tratamento anticoagulante.
O principal fator determinante de risco de recorrência é a presença ou não, no episódio incial de
fator de risco desencadeante reversível.
Risco baixo se Provocada (ex. Pós cirurgia) e alto se na ausencia de fatores de risco
homozigoto X heterozigoto
história familiar positiva X negativa
Polimorfiso, penetrância

Polimorfiso, penetrância
homozigoto X heterozigoto
história familiar positiva X negativa

NICE

O teste de polimorfismo MTHFR é frequentemente solicitado pelos médicos como parte da avaliação clínica da
trombofilia. Anteriormente, havia hipótese de que a redução da atividade enzimática de MTHFR conduziu
a hiper-homocisteinemia leve, levando a um aumento do risco de tromboembolismo venoso, doença
coronariana e perda recorrente da gravidez.
Metanálises recentes têm refutado a associação entre a hiper-homocisteinemia e o risco de doença coronária e

entre o estado de polimorfismo de MTHFR e o risco de tromboembolismo venoso.
Existe uma evidência crescente de que o teste de polimorfismo MTHFR tem utilidade clínica mínima e,
portanto, não deve ser recomendado como parte de uma avaliação de rotina para trombofilia

Proposta de DUT
Fator V de Leiden e Mutação do Gene da Protrombina
1. Cobertura obrigatória para pacientes com diagnóstico de TVP ou EP não provocada
(idiopática) com pelo menos 1 dos critérios abaixo:
•
•
•

em anti coagulação com indicação de anti coagulação permanente porém com
efeitos adversos graves (sangramento) independente de história familiar
em anticoagulação com previsão de interrupção e com história familiar de 1º grau
documentada de Trombofilia Hereditária
se for o primeiro episódio, tiver previsão de interrupção e houver história familiar
de 1º grau documentada de Trombofilia Hereditária

2. Cobertura obrigatória para pacientes com diagnóstico de Hipertensão pulmonar
tromboembólica crônica com familiar de 1º grau com trombofilia hereditária
documentada

3. Não haverá cobertura obrigatória para pacientes com qualquer dos critérios abaixo
•

Pacientes em anti coagulação contínua, sem previsão de interrupção

•

Pacientes com TVP ou EP por causas provocadas.

•

Definido como TVP ou EP provocada a ocorrida em pacientes com antecedentes (nos últimos 3 meses) de
fatores de risco para TVP e EP transitórias. Ex. cirurgia, trauma, imobilidade significativa crônica ou aguda
(viagem longa), gravidez, puerpério, contraceptivo oral, terapia de reposição hormonal, câncer, obesidade,
doença aguda e outros

•

Pacientes assintomáticos com história familiar 1º grau de trombofilia hereditária comprovada ou não

•

Como screening para gestantes de alto risco para TVP ou EP

•

Como screening para início de terapia anticoncepcional

•

Para investigação de aborto de repetição ou infertilidade ou falha de implantação, DHEG, eclampsia ou
outras intercorrencias da gestação

•

Para investigação de aborto de repetição, infertilidade, falha de implantação, DHEG, eclampsia, DPP ou
outras intercorrencias da gestação

•

Para investigação de pacientes assintomáticos familiares de qualquer grau, com trombofilia hereditária ou
não

•

Para incicio de anticoncepção oral ou terapia de reposição hormonal independente da história familiar

Obs. Para diagnóstico de TVP e/ou EP utilizar os critérios de Wells Score

MTHFR
• Cobertura não obrigatória para investigação de trombofilia
hereditária quer em pacientes sintomáticos ou assintomáticos
• Cobertura não obrigatória para investigação de aborto de repetição
e infertilidade, falha de implantação, DHEG, DPP,
• Cobertura não obrigatória para screening para gestantes de alto

risco para TVP ou EP, screening para início de terapia
anticoncepcional ou terapia de reposição hormonal

Romiplostim (NPLAT™) no tratamento da
trombocitopenia imunológica crônica
(PTI) em pacientes adultos refratários a
outros tratamentos.

UNIMED DO BRASIL

Proposta para modificação Rol ANS 2018
• Solicitação: Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (ABRALE)
Proposta: Inclusão do medicamento de uso subcutâneo Romiplostim
INDICAÇÕES:
•

Romiplostim é indicado para o tratamento da PTI em pacientes adultos não
respondedores ou refratários aos tratamentos de primeira e segunda linha,
ou como tratamento de segunda linha para pacientes contraindicados à
esplenectomia.

Descrição da tecnologia
Romiplostim foi o primeiro agente trombopoiético desenvolvido
para essa indicação.

Pergunta estruturada
População

Pacientes adultos com

(PTI) crônica refratária a outros

tratamentos.
Intervenção

Romiplostim

Comparação

Corticosteroides,

Imunoglobulina,

azatioprina,

ciclofosfamida, danazol, vincristina, esplenectomia, cuidados
suportivos.
Desfechos

Sobrevida, controle da doença com diminuição efetiva de
sangramentos, qualidade de vida.

Estratégias de busca
• PubMed clinical queries:
systematic[sb] AND ("romiplostim"[Supplementary
Concept] OR "romiplostim"[All Fields]) = 29 estudos –
selecionada revisão sistemática da Cochrane
Sumário point-of-care – Dynamed
Immune thrombocytopenia (ITP) in adults

Revisão Sistemática da Cochrane
TPO receptor agonists increase platelet response rates but may not reduce
incidence of significant bleeding events in patients with chronic ITP
- Revisão sistemática com seis ensaios clínicos randomizados que avaliaram os
receptores agonistas de TPO em 808 pacientes adultos com PTI crônica
tratados durante 6-52 semanas

- Dados sobre desfechos de sangramento limitados pela heterogeneidade e
grandes intervalos de confiança.
- Nenhum ensaio clínico estudou a sobrevida global.
Cochrane Database of Systematic Reviews. Vol Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd;
2011. doi:10.1002/14651858.CD008235.pub2

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
(PCDT) sobre PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA
IDIOPÁTICA (2013)

Considerando fracas as evidências disponíveis, não se
pode considerar o uso de romiplostim como alternativa
terapêutica fora de ensaios clínicos

http://u.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/02/pcdt-purpura-trombocidiopatica-livro-2013.pdf
Acesso em 31/01/2017

Discussão/Recomendação
• Os estudos demonstraram que apesar do aumento da
contagem de plaquetas, desfechos clínicos de
relevância, como efetiva diminuição de sangramentos e
sobrevida global não foram avaliados.

OBRIGADA

Eltrombopague olamina (Revolade®) no
tratamento de plaquetopenia em
pacientes com púrpura trombocitopênica
idiopática (PTI) de origem imune.

UNIMED DO BRASIL

Proposta para modificação Rol ANS 2018
• Solicitação: Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (ABRALE)
Proposta: Inclusão do medicamento oral Eltrombopaqueolamina
(REVOLADE®
INDICAÇÕES:
• tratamento de plaquetopenia em pacientes com púrpura trombocitopênica
idiopática (PTI) de origem imune, os quais tiveram resposta insuficiente a
corticosteroides ou esplenectomia (retirada do baço). Revolade® está
indicado apenas para pacientes com púrpura trombocitopênica idiopática
que apresentam risco aumentado de sangramento e hemorragia.

Descrição da tecnologia
O

Eltrombopague

olamina

(Revolade®)

é

um

fator

de

crescimento plaquetário, não-peptídico, de uso oral, que age
como agonista do receptor da trombopoetina. Aumenta a
contagem de plaquetas em indivíduos saudáveis, pacientes com
púrpura trombocitopênica imune e com trombocitopenia devido
a hepatite. Os seus eventos adversos incluem: formação de autoanticorpos, trombocitose, trombose, fibrose da medula óssea e
trombocitopenia de rebote.

Pergunta estruturada
População

Pacientes

com

plaquetopenia

com

púrpura

trombocitopênica idiopática (PTI) de origem imune, com
resposta insuficiente a corticosteroides ou esplenectomia
(retirada do baço).
Intervenção

Eltrombopague olamina (Revolade®)

Comparação

Corticosteroides,

Imunoglobulina,

azatioprina,

ciclofosfamida, danazol, vincristina, esplenectomia, cuidados
suportivos.
Desfechos

Sobrevida, controle da doença com diminuição efetiva de

sangramentos, qualidade de vida.

Estudos enviados pelo solicitante
Cheng et al – 2011 - Eltrombopag for management of chronic immune
thrombocytopenia (RAISE): a 6-month, randomised, phase 3 study

Desfecho principal: porcentagem de pessoas que responderam ao tratamento,
definido como contagem de plaquetas de 50.000 – 400.000 /μL
Resultados: n=197 pacientes foram randomizados (135 no grupo eltrombopague;

62 no grupo placebo), ITT; 106(79%) no grupo eltrombopague responderam ao
tratamento por pelo menos uma vez durante o estudo, comparado com 17 (28%)
no grupo placebo.

Não foram avaliados desfechos clínicos relevantes como sangramentos diversos.

A double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel group study to
investigate the efficacy, safety, tolerability, pharmacokinetics and
pharmacodynamics of SB-497115-GR, a thrombopoietin receptor agonist,
administered at 30, 50 and 75 mg as oral tablets once-daily for 6 weeks to
adult male and female subjects with refractory, chronic immune
thrombocytopenic purpura.

Trata-se de estudo fase II, não disponibilizado em base de dados científicas

SB-497115 (Oral Thrombopoietin Receptor Agonist) Versus Placebo IAdults
With Refractory Immune Thrombocytopenic Purpura (ITP)

Estudo fase II, que testou segurança de doses, financiado pela indústria.

Pacientes esplenectomizados e não-esplenectomizados alcançaram plaquetas ≥

50.000 μL pelo menos um vez (80% e 88%, respectivamente).
Sangramento (World Health Organization Grades 1-4) diminuiu de 56% na
linha de base para 20% em dois anos e 11% em três anos.
Cem pacientes (33%) estavam recebendo tratamentos concomitantes na
entrada do estudo, 69 dos quais tentaram reduzi-los; 65% (45 de 69) tiveram
redução sustentada ou permanentemente interrompida ≥ 1 tratamento

concomitante.
Trinta e oito pacientes (13%) tiveram ≥ 1 evento adverso levando à saída do
estudo, incluindo pacientes com (11 [4%] eventos tromboembólicos, 5 [2%]
excedendo os limiares das enzimas hepáticas).

•

Bussel et al – 2008 - Efficacy and Safety of Repeated Intermittent
Treatment with Eltrombopag in Patients with Chronic Idiopathic
Thrombocytopenic Purpura
Trata-se de outro estudo fase II, financiado pela GlaxoSmithKline para
verificar a consistência de resposta e segurança após uso repetido e
intermitente do eltrombopague.
OBS: não foi encontrado o estudo na íntegra.

Estudo selecionado da busca na Biblioteca
Cochrane
Zeng Y, et al. -2011 - TPO receptor agonist for chronic idiopathic
thrombocytopenic purpura (Cochrane Review).
A revisão concluiu que não existe evidência para suportar que o receptor

agonista da TPO (romiplostim ou eltrombopague) sejam efetivos na TPI
crônica.

Comparado com placebo ou com cuidado padrão, apesar do aumento da
resposta plaquetária, não houve evidência que estes medicamentos melhorem
de modo significativo os episódios de sangramento da PTI crônica.

Os efeitos sobre sobrevida global ainda necessitam de melhor análise. São
necessários estudos com maior tempo de seguimento.

OBRIGADA

Teste molecular para
Hipercolesterolemia Familial
Maria Elisa Pazos
Abramge
PCBE / Amil

Formsus
Qual a indicação da tecnologia solicitada?*
 O teste molecular é indicado a pacientes com suspeita clínica de HF, de forma a compor os
critérios diagnósticos, conforme segue:
A HF é diagnosticada por critérios estruturados que consideram os valores de colesterol do
sangue do caso suspeito e de seus familiares de primeiro grau, a presença de xantomas
cutâneos, a história pessoal ou familiar de doença coronária e a positividade do teste
genético para mutações nos genes do receptor da LDL (LDLR), apolipoproteína B (APOB) e
proproteina convertase subtilisina kexina 9 (PCSK9)3 (tabela 1).
Qual a prevalência por 100.000 habitantes da doença relacionada ao procedimento e a
indicação?*

Em média a prevalência de HF é de 400 por 100.000 habitante (0,4%)

Qual a prevalência por 100.000 habitantes da doença relacionada ao procedimento e a
indicação?*
 Considerando a população brasileira total como 204.450.649, de acordo com
estimativa do IBGE, estima-se que no Brasil há cerca de 511.126 pessoas com HF

0,4% = 817.802

NICE
Diagnóstico
•
Clínico laboratorial
•
Genética molecular

Considere a possibilidade de hipercolesterolemia familiar em pessoas com 16 anos ou mais que aumentaram as
concentrações de colesterol total (tipicamente superior a 7,5 mmol / l), especialmente se houver história pessoal
ou familiar de doença coronariana prematura.
Excluir causas secundárias de hipercolesterolemia antes de considerar um diagnóstico de hipercolesterolemia
familiar.
Use os critérios de Simon Broome para fazer um diagnóstico de hipercolesterolemia familiar.

Ao considerar um diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, sempre investigue se existe uma história familiar de
doença coronária prematura.
A ausência de sinais clínicos (por exemplo, tendão xanthomata) não exclui o diagnóstico de hipercolesterolemia
familiar.
Não use a ultra-sonografia do tendão de Aquiles.
Não use ferramentas de estimativa de risco de doença coronariana, como aquelas baseadas no algoritmo de
Framingham, porque as pessoas com hipercolesterolemia familiar já estão em alto risco de doença coronariana
prematura.
Oferecer um teste de DNA a pessoas com diagnóstico clínico de hipercolesterolemia familiar para aumentar a
certeza de seu diagnóstico e auxiliar o diagnóstico entre seus familiares.

pontos de revisão
NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CARE EXCELLENCE
Centre for Clinical Practice – Surveillance Programme Recommendation for Guidance Executive
Clinical guideline
CG71: Familial hypercholesterolaemia: the Identification and management of adults and children with
familial hypercholesterolaemia
Publication date August 2008
Surveillance report for GE June 2015
Surveillance recommendation
GE is asked to consider the proposal to update the following clinical questions in the guideline:
• In adults and children, what is the effectiveness of the following tests to diagnose familial
hypercholesterolaemia (FH):
• Biochemical assays?
• Clinical signs and symptoms?
• DNA testing?
Combinations and/or sequences of above?
• What is the effectiveness of DNA testing in all people (adults and children) who are suspected to
have FH?
• What is the effectiveness of DNA testing for FH mutations among relatives of people with identified
mutations for FH?

Update 2015
•

Clinical feedback from the GDG suggested that the cut-offs for Total and LDL-C for
identifying FH patients as outlined in the guideline are too low to be feasible in
General Practice and that the evidence needs to be re-examined as to the most
appropriate cut-off.
O feedback clínico do GDG sugeriu que os limites para o Total e o LDL-C para a
identificação de pacientes com FH como descrito na diretriz são muito baixos para
serem praticáveis na Prática Geral e que as evidências precisam ser reexaminadas

quanto ao mais apropriado ponto de corte.
a. Decision: NICE to update this clinical question

O conhecimento da variante patológica é a chave para a implementação da medicina genomica
Descrevemos variabilidade entre revisores especialistas na atribuição de patogenicidade a
variantes de seqüência no LDLR, o gene causal na maioria dos casos de Hipercolesterolemia. ...
... A taxa de discordância (nível de desacordo de um passo de cinco classes na interpretação

variante) entre os revisores foi de 40% (10/25). Duas variantes de LDLR foram
independentemente consideradas clinicamente contestáveis. A interpretação das variantes de
LDLR foi frequentemente discordante entre os Especialistas. Uma abordagem quantitativa

baseada na força de cada critério predefinido no contexto de genes específicos e Fenótipos
podem produzir maior consistência entre os diferentes revisores.

CONCLUSÃO
Relatamos a extensão da interpretação discordante da patogenicidade variante em LDLR
entre os que enviam as bases de dados públicas e Revisores de um único centro. Nosso

relatório destaca os desafios identificar variantes genéticas potencialmente accionáveis a
partir da sequenciação de genes relacionados à doença e a necessidade de um repositório
de variantes para facilitar a implementação da medicina de precisão.

A eficácia dos testes de diagnóstico genético na
identificação de familiares de casos índex de HF e na

prevenção de DAC precoce não está determinada.

Não há estudos que demonstrem que os testes genéticos
são superiores à determinação convencional dos níveis de
colesterol plasmático, para reduzir a morbimortalidade

relacionada à hipercolesterolemia familiar, sobretudo o
risco de doença coronariana precoce.

Impacto econômico

Mas quantos pacientes fariam o teste?

Formsus
Qual a indicação da tecnologia solicitada?*


O teste molecular é indicado a pacientes com suspeita clínica de HF, de forma a compor os
critérios diagnósticos, conforme segue:
A HF é diagnosticada por critérios estruturados que consideram os valores de colesterol do
sangue do caso suspeito e de seus familiares de primeiro grau, a presença de xantomas
cutâneos, a história pessoal ou familiar de doença coronária e a positividade do teste
genético para mutações nos genes do receptor da LDL (LDLR), apolipoproteína B (APOB) e
proproteina convertase subtilisina kexina 9 (PCSK9)3 (tabela 1).

Qual a prevalência por 100.000 habitantes da doença relacionada ao procedimento e a
indicação?*


Em média a prevalência de HF é de 400 por 100.000 habitante (0,4%)

Qual a prevalência por 100.000 habitantes da doença relacionada ao procedimento e
a indicação?*
 Considerando a população brasileira total como 204.450.649, de acordo com
estimativa do IBGE, estima-se que no Brasil há cerca de 511.126 pessoas com HF

0,4% = 817.802

Impacto econômico

Prevalência de Dislipidemia e Fatores de Risco em Campos dos Goytacazes – RJ
Luiz José de Souza, João Tadeu Damian Souto Filho, Thiago Ferreira de Souza, Aldo Franklin Ferreira Reis, Carlos Gicovate Neto, Diogo
Assed Bastos, Vitor Azevedo Côrtes, Félix Elias Barros Chalita, Cláudio Luiz Teixeira 2003

Resultados - A prevalência de dislipidemias foi de 24,2%, hipercolesterolemia 4,2%...
População Brasil
4,2% de 205 milhões = 8,61 milhões de pessoas com hipercolesterolemia
0,4% = 820.000 pacientes afetados pela hipercolesterolemia familial
População Saúde Suplementar
4,2% de 50 milhões = 2,1milhões de pessoas com hipercolesterolemia
0,4% = de 50 milhões = 200 mil pacientes afetados pela hipercolesterolemia familial

Custo do exame: R$8.989,00
Se o teste fosse realizado apenas nos afetados, sem investigação de familiares,ou erros de
hipótese:
R$1.800.000.000,00

 Revisão de ponto de corte de valores de
colesterol
 Banco de mutações
 Dificuldade em assegurar a utilização adequada
pela alta prevalência de hipercolesterolemia
múltiplas causas
 Impacto econômico
Inviabilidade de incorporação

Obrigada!

Fatores de risco no desenvolvimento da aterosclerose na infância e adolescência
Maria Gisele dos Santos; Marina Pegoraro; Fabiano Sandrini; Emílio César Macuco
Universidade Federal do Paraná - UFPR, Instituto de Investigação Científica do Paraná - IICP,
Curitiba, Cascavel, PR – Brasil
2008

Quanto às dislipidemias, Moura e cols.28 encontraram a prevalência de hipercolesterolemia
de 35% dos 1.600 escolares com idades de 7 a 14 anos estudados em Campinas, SP,
identificando níveis médios de colesterol total, triacilgliceróis, LDL e HDL,
respectivamente, de 160, 79, 96 e 49 mg/dl.
Prevalência dos fatores de risco para aterosclerose na infância e adolescência
Os dados brasileiros acerca dos fatores de risco para a aterosclerose na infância e
adolescência apontam que a prevalência da hipertensão arterial sistêmica primária,
nessas faixas etárias, variou de 0,8% a 8,2%24,25. Demonstrou-se uma freqüente
associação de hipertensão arterial com sobrepeso ou obesidade.
Nos últimos trinta anos, observaram-se um rápido declínio da prevalência de desnutrição
em crianças e adolescentes e uma elevação, num ritmo mais acelerado, da prevalência
de sobrepeso/obesidade. A análise dos dados de crianças e adolescentes de 2 a 17
anos, da Pesquisa sobre Padrão de Vida26 (PPV), coletados no Brasil em 1997 pelo IBGE,
demonstrou que a prevalência de obesidade foi de 10,1%, sendo maior no Sudeste
(11,9%) do que no Nordeste (8,2%)

•

Dados do IBGE27 em 2003 apontam um aumento da prevalência de sobrepeso em
adolescentes de 8,5% (10,4% no Sudeste e 6,6% no Nordeste) e a prevalência de obesidade
em adolescentes de 3,0% (1,7% no Nordeste e 4,2% no Sudeste). A prevalência de excesso de
peso foi maior nas famílias de maior renda, exceto em Porto Alegre, onde meninas de escolas
públicas tinham IMC maior que as de escolas privadas.

•

Quanto às dislipidemias, Moura e cols.28 encontraram a prevalência de hipercolesterolemia
de 35% dos 1.600 escolares com idades de 7 a 14 anos estudados em Campinas, SP,
identificando níveis médios de colesterol total, triacilgliceróis, LDL e HDL, respectivamente,
de 160, 79, 96 e 49 mg/dl.

•

Em amostra populacional do município de Florianópolis foram identificados, em 1.053
escolares de 7 a 18 anos, valores médios de colesterol total, triacilgliceróis, LDL e HDL,
respectivamente, de 162, 93, 92 e 53 mg/dl. Nesse estudo, 10% dos indivíduos apresentaram
hipercolesterolemia, 22% hipertrigliceridemia, 6% LDL elevado e 5% HDL baixo29.

•

Outro fator de risco que tem se apresentado já na fase da infância e adolescência é o hábito
de fumar. No Brasil, até a década de 1980, esse hábito entre estudantes dos níveis
fundamental e médio estava presente em 1% a 34% dos jovens entrevistados. Investigações
realizadas em dez capitais brasileiras, envolvendo 24.000 alunos dos Ensinos Fundamental e
Médio, nos anos de 1987, 1989, 1993 e 1997, revelaram um aumento progressivo na
experimentação de cigarros pelos jovens em todas as capitais. Outra conclusão importante
da pesquisa de 1997 diz respeito à tendência de equilíbrio no consumo entre estudantes de
ambos os gêneros, diferentemente do que ocorria no ano de 1987, quando o predomínio era
do gênero masculino30.

•

Com relação ao sedentarismo, há poucos estudos sobre sua prevalência em crianças e
adolescentes no Brasil, variando de 42% a 93,5%, o que depende do critério utilizado31.

Fatores de risco para hiercolesterolemia
Estilo de vida
Alimentação
Sedentarismo
Obesidade
Drogas
Genética

Diagnóstico Molecular da Hipercolesterolemia familiar (HF)

Pergunta:

Paciente: pacientes com suspeita de hipercolesterolemia familiar
Intervenção: diagnóstico molecular (genético).

Comparação: diagnóstico por história familiar e níveis de colesterol
plasmático.
Desfecho: incidência de doença aterosclerótica coronariana

Definição:
Hipercolesterolemia

familiar

(HF): condição determinada

por

mutações

genéticas, sobretudo no gene que codifica o receptor da lipoproteína de baixa
densidade (LDL-C).
Transmissão autossômica dominante.
Mais de 1600 mutações do gene codificador do receptor de LDL descritas.

Manifestações fenotípicas: níveis plasmáticos elevados de colesterol total e de
LDL colesterol e ocorrência precoce de doença coronariana, além de xantomas,
xantelasmas e arcos corneal.

Considerações gerais:
HF é responsável por cerca de 5%-10% dos casos de doença coronariana
(DAC) em indivíduos abaixo dos 55 anos de idade.

A expressão clínica da DAC ou fenótipo da HF é heterogêneo.
Ocorrem diferenças marcantes quanto aos níveis de LDL colesterol e
quanto à incidência de DAC entre portadores de uma mesma mutação do
gene codificador do receptor da LDL.

Diagnóstico de HF
Baseado nos níveis elevados de LDL Colesterol e no histórico
familiar e pessoal do paciente.

Estudo genético: rastreamento da condição entre os familiares de
um paciente sabidamente portador de hipercolesterolemia familiar
(rastreamento em cascata).

Diferentes manifestações fenotípicas ocorrem em portadores de uma
mesma mutação (por influência de outros fatores genéticos e de fatores
ambientais).
A elevação por tempo prolongado de colesterol total e de LDL colesterol,
independentemente do mecanismo que a determina, é o principal fator para
determinar DAC precoce.
O tipo de mutação genética também não influencia na resposta à
medicação hipolipemiante.

A eficácia dos testes de diagnóstico genético na identificação de familiares
de casos índex de HF e na prevenção de DAC precoce não está determinada.

Não há estudos que demonstrem que os testes genéticos são superiores à
determinação convencional dos níveis de colesterol plasmático, para reduzir a
morbimortalidade relacionada à hipercolesterolemia familiar, sobretudo o risco
de doença coronariana precoce.

Processo de Avaliação de
Tecnologias em Saúde
Diagnóstico Molecular da
Hipercolesterolemia Familiar

HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR

 Doença genética do metabolismo das
lipoproteínas
 Caracteriza-se pela elevação, durante toda a vida,
dos níveis do LDL-C
 Presença de sinais clínicos característicos, como
xantomas tendíneos e do risco aumentado de
doença arterial coronariana prematura
 Modo de herança é autossômico codominante

Santos RD et al. I Diretriz Brasileira de Hieprcolesterolemia Familiar (HF). Arq Bras de Cardiol . 2012 ;99,(2) Supl. 2.
Nordestgaard BG et al. Eur Heart J. 2013;34:3478–3490

Estimativa anual do número de indivíduos
que poderão utilizar a tecnologia
 Hipercolesterolemia familiar (HF) é doença genética
de transmissão autossômica dominante cuja a forma
heterozigótica afeta entre 1/200-300 pessoas no
mundo)
 Considerando a população brasileira total como
204.450.649, de acordo com estimativa do IBGE,
estima-se que no Brasil há cerca de 511.126
pessoas com HF
 Em média a prevalência de HF é de 400 por 100.000
habitantes

HF Homozigótica
1: 600.000 a 1 milhão
• LDL-C 400-800
mg/dL
• DAC início na
infância
• Pobre resposta às
drogas redutoras de
lipídeos

Arq. Bras. Cardiol. vol.99 no.2 supl.2 São Paulo Ago. 2012;4-5,18

Hipercolesterolemia familiar e
risco CV
Carga cumulativa de LDL-C nos indivíduos com ou sem HF como
uma função de sua idade no início da terapia com estatina

LDL-C Cumulativo (mmol/L)

HF homozigótica

HF heterozigótica

Limiar para DCC
12,5 anos de idade

35 anos de
idade

53 anos de
idade

Sexo feminino

48 anos de
idade
55 anos de
idade

Início da estatina
de dose alta

Início da estatina de
dose baixa

Tabagismo
Hipertensão
Diabetes
Triglicerídeos

Lipoproteína(a)

Sem HF

Idade (anos)
DCC, doença cardíaca coronariana; CV, cardiovascular; HF, hipercolesterolemia familiar; HDL-C,
colesterol de lipoproteína de alta densidade; LDL-C, colesterol de lipoproteína de baixa densidade.
Adaptado de Nordestgaard BG, et al. Eur Heart J 2013;34:3478–90.

RACIONAL PARA TESTE GENÉTICO

 Mutações no gene LDLR podem ser identificadas em
30-80% dos pacientes

 Mais de 1700 mutações já foram descritas para o gene
do LDLR
 Em menos de 5% dos casos a doença pode ser
causada pelas mutações nos genes APOB e PCSK9

Variabilidade de fenótipo na HFHo
Clinical
diagnosis

LDL-C
mmol/L

Mutation
diagnosis

mg/dL
Homozygous LDLR
negative

20

770
HoFH

15

580

13

500

10

Homozygous APOB
defect/PCSK9 gain
of function

390
HeFH

5

190

0

0

Homozygous LDLR
defective or homozygous
LDLRAP1/ARH

Common
hypercholesterolaemia

ARH, autosomal recessive hypercholesterolaemia.
Cuchel M, et al. Eur Heart J 2014;35:2146–57.

Compound heterozygous
LDLR APOB/PCSK9

INDICAÇÃO DO TESTE MOLECULAR
A HF é diagnosticada por critérios estruturados que
consideram:
 valores de colesterol do sangue do caso suspeito e
de seus familiares de primeiro grau,
 presença de xantomas cutâneos,
 história pessoal ou familiar de doença coronária
 Positividade do teste genético para mutações nos
genes do receptor de
- LDL (LDLR),
- Apolipoproteína B (APOB)
- Proteina convertase subtilisina kexina 9 (PCSK9)3

FLUXOGRAMA TESTE GENÉTICO
HIPERCOLESTEROLEMIA

FLUXOGRAMA ATUAL BASEADO EM
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E HISTÓRICO
Casos-índice* de HF devem ser suspeitados se o LDL colesterol plasmático for:
≥190 mg/dL em um adulto ou membro(s) adulto(s) da família¹
≥150 mg/dL em uma criança ou criança(s) membro(s) da família¹
(ou >95º percentil por idade e sexo por país)

Obter histórico clínico

DAC prematura# no
paciente

Histórico familiar positivo
de hipercolesterolemia ou
DAC prematura# em
parentes

Realizar triagem em
membros adicionais da
família

Buscar por sinais físicos

Arco corneano

Xantomas de tendão no
paciente ou membro(s) da
família

Dutch Lipid Clinic Network:
Critérios para Diagnóstico de Hipercolesterolemia Familiar adotados
pela Sociedade Brasileira de Cardiologia
Grupo 1: Histórico familiar

Pontos

Parente de primeiro grau com DAC prematura conhecida*, ou

1

Parente de primeiro grau com LDL-C conhecido >95º percentil
por idade e sexo por país

1

Parente de primeiro grau com xantoma de tendão e/ou arco
corneano, ou

2

Filho(s) <18 anos de idade com LDL-C >95º percentil por idade
e sexo por país

Grupo 2: Histórico clínico

2

Pontos
2

Paciente tem doença vascular cerebral ou periférica
prematura*

1

* DAC Prematura definida como <55 anos nos homens e <60 anos nas mulheres
Nordestgaard BG et al. Eur Heart J. 2013;34:3478–3490

Pontos

Xantoma de tendão

6

Arco corneano em uma pessoa <45 anos de idade

4

Grupo 4: Resultados bioquímicos (LDL-C)

Paciente tem DAC prematura*

• HF Definitiva: pontos totais >8
• HF Provável: pontos totais 6–8

Grupo 3: Exame físico

Pontos

>325 mg/dL

8

251–325 mg/dL

5

191–250 mg/dL

3

155–190 mg/dL

1

Grupo 5: Teste genético molecular
(análise de DNA)
Mutação causativa mostrada nos genes LDLR, APOB
ou PCSK9

• HF Possível: pontos totais 3–5
• HF Improvável: pontos totais <3

Pontos
8

Fluxograma com base no teste
genético molecular 1
*SNP- polimorfismos
de nucleotídeo único

Indivíduos com diagnóstico clínico possível ou definitivo
para HF

Nenhuma mutação detectada
Determinação escore
gene LDL-C 12-SNP*

Alta probabilidade de
hipercolesterolemia
poligênica

Baixa probabilidade de
hipercolesterolemia
poligênica
Cascata com LDL-C como
ponto de corte,
*continuar busca por
causa monogênica da HF
1.

Adaptado de Talmud JP et al Lancet 2013;
381: 1293–1301.
2.
Santos RD et al Lancet Diabetes-Endocrinol
2016 Published Online May 27, 2016
http://dx.doi.org/10.1016/
S2213-8587(16)30041-9

Detectada mutação causal da HF no
LDLR/APOB/ PCSK9

Determinação do
tratamento maior ou
menor intensidade
(primeira segunda ou terceira
linha) 2

Não realizar
rastreamento em
cascata
(baixa detecção de
familiares afetados)

Usar teste para
Tratamento precoce de
rastreamento de
todos os parentes de familiares detectados
com potencial redução
primeiro grau
do risco cardiovascular

Mutações Genéticas
Associadas com a HF1,2
Incidência de Mutações na HF1

14%
14%
ApoB
ApoB
2,3%
PCSK9

16,7%
16,7%
Outras
Outras

67%
67%
LDLR
LDLR

A HF resulta de várias alterações genéticas2
Gene

Cromossomo

Éxons

LDLR

19p13

18

PCSK9

1p32

12

ApoB

2p24–23

29

*Muitas variantes de sequência existem no gene ApoB, entretanto, apenas aquelas envolvidas na HF são
mencionadas no presente documento
1. Seidah NG & Prat A. J Mol Med. 2007;85:685–696; 2. Fahed AC & Nemer GM. Nutrition & Metabolism.
2011;8:1–12

O Risco de DAC é Elevado nos Pacientes
com HF1,2
Estatina

Nº de
participantes

Nº de
DACs

Odds ratio (IC de 95%)

HF Improvável

Sem
Com

58.158
6061

2592
1884

1 (referência)
5,6 (5,2–6,0)

HF Possível

Sem
Com

3380
915

604
406

4,8 (4,3–5,3)
14,8 (12,9–17,1)

HF Definitiva
ou provável

Sem
Com

260
242

84
84

13,2 (10,0–17,4)
10,3 (7,8–13,8)
0,5

1

2

4

8

16

32

 Os pacientes não tratados com uma exposição por toda a vida a altos níveis de LDL-C como um resultado
de HF definitiva/provável possuem um risco elevado em ~13 vezes de DAC em comparação com os
pacientes com HF improvável
 Apenas 50% dos pacientes com HF definitiva/provável e 40% dos indivíduos com HF possível foram
tratados com estatinas apesar de terem DAC
• Déficit no tratamento de pacientes com HF
*Dados baseados em 69.016 pacientes do Estudo de População Geral de Copenhague
DAC, doença da artéria coronária; IC, intervalo de confiança
1. Nordestgaard BG et al. Eur Heart J. 2013;34:3478–3490; 2. Benn M et al. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97:3956–3964

Papel prognóstico para a doença coronária da presença ou não
da mutação causadora de hipercolesterolemia familiar em
indivíduos com hipercolesterolemia grave
N de
Razão de
controles sem chance para
DAC/N de
DAC (IC 95%)
casos de DAC

LDL-C> 190
mg/dL
Mutação de
HF ausente

1264
(422/842)

Mutação de
HF presente

73
( 8/65)

6,0
(5,2-6,9)
P<0,001
22,3
(10,7-53,2)
P<0,001
Referência

P
HF mutação
presente vs.
ausente

LDL-C < 130
7485
e mutação
(5175/2310)
de HF
ausente
Khera A et al. JACC 2016;67:2578-89

0,001

Razão de
chance
ajustada para
o LDL-C
(IC 95%)

1,6
(1.3-2.1)
p<0,001
4,2
(1,9-10,4)
P<0,001
Referência

P
Mutação de
HF presente
vs. ausente

0,02

Para qualquer valor de LDL-C a presença de
mutação causadora de HF indica maior Risco
de DAC

METODOLOGIA EMPREGADA
 Sequenciamento de Nova geração – NGS
- Robustez,
- Maior velocidade
- Menor custo
Plataformas de NGS:
- Illumina HiSeq
- Progenika
- Illumina MiSeq
 MLPA (MCR-Holland)- Detecção de grandes
inserções e deleções no gene LDLR não
passíveis de detecção via NGS

 A HF é uma doença genética bem mais frequente
do que se acreditava e é associada com elevado
risco de DAC precoce
 A presença de mutações nos genes LDLR,
APOB e PCSK9 associa-se a elevado risco de
DAC

 A implementação do teste genético como parte
da triagem em cascata facilitará o diagnostico e
controle da doença

Belimumabe para LES
GATS-Unimed BH

Proposta de incorporação
“Belimumabe é indicado para uma população específica,
como terapia adjuvante em pacientes adultos com lúpus
eritematoso sistêmico (LES) que apresentam alto grau de
atividade inflamatória da doença, e que mesmo estando em
uso de tratamento padrão para LES (incluindo corticosteroides,
antimaláricos, ou outros imunossupressores), não apresentam
resposta clínica”

Detalhando a proposta
 Adultos com LES; segundo os critérios do ACR?
 alto grau de atividade inflamatória? Escore SLEDAI ≥
10? Soropositividade: anti DNA + e C3 e C4 abaixo do
VR
 Tratamento padrão

além do corticoide e hidroxicloroquina
Depende da manifestação clínica predominante

Detalhando a proposta
 Pele: MTX, Azatioprina, Talidomida
 Articular: AINEs, MTX

 Hematológicas: Azatioprina, danazol, ciclofosfamida
 Cardiopulmonares: azatioprina, ciclofosfamida

PICO
 P: adultos com LES segundo os critérios do ACR, com
SLEDAI ≥10, anti-DNA positivo e baixo complemento, sem
resposta a corticoide, antimaláricos e imunossupressor
 I: belimumabe + tratamento padrão
 C: tratamento padrão, outros imunobiológicos (???)

 O: melhora da atividade da doença, diminuição da
reativação, diminuição da dose de corticoide,
qualidade de vida, mortalidade

Estudos de efetividade
 Dois ECR, fase III, placebo-controlados, financiados pelo
fabricante
 BLISS 52
 BLISS 76

Furie R et al. Arthitis and Rheumatism 2011; 63 (12);
Navarra SV et al. Lancet 2011; 377

Kandala NB et al. BMJ open 2013

EFETIVIDADE
Metodologia dos estudos foi semelhante
Inclusão: pacientes ≥ 18 anos, LES segundo o ACR, escore
SELENA-SLEDAI ≥ 6, FAN ou anti-DNA positivos e tratamento
para LES com prednisona ( 0-40 mg/dia), AINE,
antimaláricos OU imunossupressores por pelo menos 30 dias
PACIENTES COM DOENÇA RENAL GRAVE ATIVA E LES DO
SNC FORAM EXCLUÍDOS
DESFECHO PRIMÁRIO: Taxa de resposta SRI (Systemic Lupus
Responder índex)

Efetividade
Desfecho primário SRI: respondedores e não respondedores
• melhora do SELENA-SLEDAI ≥ 4, sem piora na avaliação
global pelo clínico (PGA) > 0,3, 0 envolvimento novo na
categoria A em um sistema ou categoria B em dois ou
mais sistemas do BILAG.

Efetividade
BLISS 52
 N= 865

BLISS 76
 N=819

 ~67 antimaláricos

 Maioria envolvimento ME e
MC e com proteinúria <
2g/24 h

 ~26% azatioprina; ~9% MTX;
~6,3% micofenolato

 ~64 antimaláricos

 Anti- DNA: 74%

 ~20% aza; ~18,6%; ~16,7%
micofenolato

 C3 baixo: 49,3%; C4 baixo:
59,3%

 Anti- DNA: 64%
 C3 baixo: 40%; C4 baixo:
53%

Efetividade
BLISS 52

BLISS 76

 SRI: 58% vs 44%; OR 1,83 (1,3
a 2,59)

 SRI: 43,2% vs 33,5% na
semana 52 e 41,4% vs
33,8% na semana 76

 Sem piora no BILAG: 81%
vs73%; OR 1,62 ( 1,09 a 2,42)
 Sem efeito poupador de
corticpoide
 Qualidade de vida: sem
diferença significativa entre
os grupos ( OR 1,35; 0,17 a
2,54)

 Sem piora no BILAG: 69,2%
vs 65,5%
 Sem efeito poupador de
corticoide

Kandala NB et al. BMJ open 2013

Segurança- ensaios
 Infecção oportunista ( citomegalovirus disseminado);
 Reação infusional grave

 Reação anfilática
 Morte devido infecção
 Hipogamaglobulinemia

Pós -comercialização
 Leucoencefalopatia multifocal progressiva
 Infecções

 ataque isquêmico transitório
 Câncer
 Problemas de pele
 Hipogamaglobulinemia
 Problemas respiratórios
Ginzler EM.J Rheumatol. 2014 Feb;41(2)

Conclusão
 Estudos não incluíram pacientes com manifestações
mais graves
 Adjuvante a outras drogas: acrescenta efetividade?

 Perda de resposta em 76 semanas
 Acrescenta riscos e custo

Imunobiológicos para retocolite
ulcerativa
GATS- UNIMED-BH

Proposta de incorporação
“Pacientes com 6 a 12 pontos no escore de Mayo, refratários ao
uso de drogas imunossupressoras ou imunomoduladoras por um
período mínimo de 3 meses .”

PACIENTES







Pacientes ADULTOS (?), com colite ulcerativa
(diagnóstico endoscópico ou histológico?), moderada a
grave (escore de Mayo ≥ 6)
Indução
Manutenção
Quais drogas? Doses? Esquema sequencial de terapia?

Ministério da Saúde do
Brasil. Protocolo Clínico
E Diretrizes TerapêuticasRetocolite Ulcerativa.
2002

Ministério da Saúde
do Brasil. Protocolo
Clínico E Diretrizes
TerapêuticasRetocolite Ulcerativa.
2002

INTERVENÇÃO
“IMUNOBIOLÓGICOS”
Segundo ANVISA:
o Alérgenos;
o Anticorpos monoclonais;
o Biomedicamentos;
o Probióticos;
o Vacinas.

Individualizar


Anti-TNFs alfa: infliximabe (pacientes adultos e pediátricos)
e adalimumabe (pacientes adultos);



Vedolizumabe

DESFECHO?


O que será considerado melhora?



Redução ≥ 3 pontos no escore de Mayo? Remissão clínica:
escore de Mayo < 2,5 ?

Lewis JD et al. Inflamm Bowel Dis. 2008;14(12):1660-1666

Estudos de eficácia: conflitos de interesse
o
o
o

o

Desenho e condução
Coleta, manejo, análise e interpretação dos dados,
Preparação, revisão e aprovação do manuscrito
Decisão de submete-lo a publicação

Anti-TNF

População

Retocolite ulcerativa que falharam ao tratamento com corticoides E/OU imunossupressores,
qualquer idade

Intervenção

Anti-TNF

Placebo ou outra medicação

Estudos

ECR anti-TNF VS placebo ou outra intervenções; língua inglesa.

Desfechos

Primário: frequência de remissão clínica
Secundários: frequência de cicatrização da mucosa em longo prazo, remissão sustentada livre de
corticoide, colectomia e eventos colaterais graves

Anti-TNFs


Oito ensaios clínicos de sete artigos publicados (n =
2.122), 7 com infliximabe e um com adalimumabe.

Anti-TNF versus controle: remissão clínica

Não ganha do corticoide

Anti-TNFs
Anti-TNF versus controle: remissão livre de corticoides
Só compara com placebo

Anti-TNFs
Anti-TNF versus controle: colectomia

Não é superior a corticoide, nem ciclosporina

Anti-TNFs
Anti-TNF versus controle: cicatrização da mucosa

Não é superior a corticoide, nem ciclosporina

Anti-TNFs- Toxicidade
Anti-TNF versus controle: eventos adversos

Vedolizumabe
“Pacientes adultos com colite ulcerativa moderada a grave,
na fase ativa, que apresentaram resposta inadequada, perda
de resposta ou são intolerantes ao tratamento
convencional ou a um antagonista de fator de necrose
tumoral alfa (TNF-α)”

Vedolizumabe- eficácia

Vedolizumabe- eficácia


Fase 3, randomizado, placebo controlado, multicêntrico,
de 2008 a 2012. Dois ensaios: indução e manutenção

INDUÇÃO

Coorte 1: placebo vs vedolizumabe
Coorte 2 vedolizumabe

MANUTENÇÃO
até a semana 52

Estratificados
corticoide,
imunossupressor,
anti-TNF

Coorte 1 e 2 que responderam na semana 6
Randomizados
• Vedol a cada 8s;
• Vedol a cada 4 s;
• placebo

Vedolizumabe- eficácia
Inclusão

18 a 80 a, escore de Mayo de 6 a 12, subescore na sigmoidoscopia de12, e doença
estendendo ≥ 15cm borda anal. Falha ao tratamento prévio com um mais corticoides,
medicações imunossupressoras (azatioprina e 6-mercaptopurina) OU anti-TNF. Podiam
continuar mesalazina, até 30 mg de prednisona / dia ou agentes imunossupressores em
doses estáveis.

Desfechos

INDUÇÃO
Primário: redução de pelo menos 3 pontos no escore de Mayo e diminuição de pelo
menos 30% em relação ao escore de base , com diminuição de pelo menos um ponto na
escala de sangramento retal ou escore absoluto de sangramento retal de 0 a 1.

MANUTENÇÃO
Primário: remissão clínica na semana 52 (escore de ≤ 2, e nenhum subescore > 1)

Vedolizumabe- eficácia
Resultados Terapia de Indução- semana seis
Desfecho

Placebo (n=149)

Vedolizumabe (n= 225)

p

Resposta clínica

38 (25.5%)

106 (47.1%)

<0,001

Remissão clínica

8 (5,4%)

38(16,9%)

0,001

Cicatrização da

37 (24,8)

92 (40,9)

0,001

mucosa

Resultados Terapia de Manutenção- semana 52
Desfecho

Placebo

Vedolizumabe a

Vedolizumabe a p

(n=126)

cada 8s (122)

cada 4s (125)

Remissão clínica 20 (15,9%)

51 (41,8%)

56 (44,8%)

<0,001

Cicatrização da

25 (19,8%)

63 (51,6%)

70(56%)

<0,001

10 (13,9%)

22 (31,4%)

33 (45,2%)

<0,001

mucosa
Remissão livre
de corticoide

Vedolizumabe- Toxicidade


Não houve diferença entre o grupo placebo e o grupo
vedolizumabe. Três casos de reação infusional grave
levaram a descontinuidade do vedolizumabe. Um paciente
no grupo do vedolizumabe faleceu 14 dias depois de
receber a primeira dose da droga, devido síndrome
coronariana aguda.

Vedolizumabe- Toxicidade


Riscos potenciais semelhantes
a outro medicamento antiintegrina, o natalizumabe, que
está associado a infecções
oportunistas, dano hepático,
leucoencefalopatia multifocal
progressiva e câncer.

Dicussão


IMUNOBIOLÓGICOS são eficazes



Eficazes em relação PLACEBO , mas não a

comparadores ativos


Validade externa? Contaminação dos resultados de
eficácia?: Cerca da metade dos pacientes incluídos não

usaram terapia sistêmica prévia


Eventos adversos graves



HÁ MEDICAMENTOS EFICAZES DISPONÍVEIS

CONCLUSÃO


Por que incorporar medicamentos que não foram
estudados na população de interesse?



Que foram testados, sobretudo, contra o placebo? E não
são superiores aos medicamentos tradicionais?



Que trazem risco de eventos adversos graves?



Que aumentam o custo do tratamento?



Quem se beneficia dessa incorporação???

Reunião ANS
08/02/2017
 Desarterialização Hemorroidária Transanal com
Mucopexia (THD) guiada por Doppler

Desarterialização Hemorroidária Transanal com
Mucopexia (THD) guiada por Doppler

A Sociedade Brasileira de Coloproctologia solicita a incorporação
do

procedimento

Desarterialização

Hemorroidária

Transanal

com

Mucopexia (THD) guiada por Doppler no Rol da ANS.

A solicitação de inclusão da THD é uma alternativa a técnica já

incorporada ao Rol para tratamento cirúrgico da doença hemorroidária:
Hemorroidectomia aberta ou fechada com ou sem esfincterotomia sem
grampeador.

Desarterialização Hemorroidária Transanal com
Mucopexia (THD) guiada por Doppler

Segundo FormSUS encaminhado, a TDH baseia-se na
redução do fluxo arterial hemorroidário, através da identificação
guiada pelo doppler e ligadura dos ramos terminais da artéria retal

superior.
A utilização do doppler acoplado ao anuscópio permite a
localização dos ramos terminais das artérias hemorroidárias. A

redução do fluxo sanguíneo para as hemorroidas leva à diminuição
das almofadas hemorroidais e consequente melhora sintomática.

Desarterialização Hemorroidária Transanal com
Mucopexia (THD) guiada por Doppler

Evidências Apresentadas:

O texto apresentado no site “MyHealthAlberta.ca” descreve a

cirurgia de hemorroidectomia sob a ótica da população leiga sem fazer
citação a THD.
O 10º Encontro do “Clinical Coding Advisory Group” (2013) do

Departamento de Saúde da Austrália apresenta uma descrição sucinta sobre
a técnica de THD com a indicação do código de cobrança a ser usado após a
realização do procedimento, não apresentando dados comparativos com a

técnica de hemorroidectomia aberta ou fechada.

Desarterialização Hemorroidária Transanal com
Mucopexia (THD) guiada por Doppler

Evidências Apresentadas:

O artigo “A prospective and comparative study between stapled
hemorrhoidopexy and hemorrhoidal artery ligation with mucopexy” (2014)
comparou a eficácia entre a hemorroidopexia com grampeador e a THD.
Foram realizadas análises prospectivas (n = 81) relacionadas a melhora de
sintomas e grau de satisfação dos pacientes portadores de hemorroidas grau II
ou III no pós operatório e no seguimento de 2 anos. A THD foi mais segura e
eficaz que a hemorroidopexia com grampeador nos desfechos a curto prazo e
igualmente eficaz nos desfechos a longo prazo. Entretanto, não foram
comparadas a THD e a hemorroidectomia aberta ou fechada.
O artigo “A Randomized Trial of Transanal Hemorrhoidal
Dearterialization with Anopexy Compared with open Hemorrhoidectomy in the
Treatment of Hemorrhoids” (2013) compara os desfechos a curto e médio
prazo entre a hemorroidectomia aberta e a TDH. Conclui que a diferença a
favor da TDH no nível de dor pode ser menor que a relatada em estudos
anteriores. Outra crítica realizada pelos autores se refere a ausência de
cegamento, o n pequeno (n = 40), o seguimento curto ( 1 ano) e a não
validação do questionário utilizado.

Desarterialização Hemorroidária Transanal com
Mucopexia (THD) guiada por Doppler

Evidências apresentadas:

O artigo “A systematic review comparing transanal haemorrhoidal dearterialisation to stapled haemorrhoidopexy in the management of
haemorrhoidal disease” (2012) realizou uma análise seriada de estudos
comparando a TDH e a hemorroidopexia com grampeador avaliando a
efetividade das técnicas. Conclui que as técnicas são igualmente eficazes, com
a TDH apresentando menos dor no pós operatório. Entretanto, os autores
definem terem avaliado apenas 150 pacientes com estudos de qualidade
moderada, sendo necessário um estudo randomizado multicêntrico para
validar tais informações.
O artigo “Systematic review and network meta-analysis comparing
clinical outcomes and effectiveness of surgical treatments for haemorrhoids”
(2015) apresenta uma comparação entre os desfechos clínicos e efetividade
dos diversos tratamentos cirúrgicos para doença hemorroidária. Conclui que
cada tratamento possui prós e contras, devendo a decisão ser individualizada e
discutida com os pacientes. Além disso, define que estudos randomizados com
número adequado de pacientes devem ser realizados.

Desarterialização Hemorroidária Transanal com
Mucopexia (THD) guiada por Doppler

Evidências apresentadas:

A revisão sistemática “Dearterialização hemorroidária transanal
(TDH) no tratamento cirúrgico de hemorróidas” (2016) apresenta como
objetivo identificar as evidências de eficácia e segurança da THD comparada
aos procedimentos para prolapso e hemorroidas (PPH) e/ou
hemorroidectomia aberta no tratamento da doença hemorroidária. Conclui
que a THD é um método seguro e eficaz para tratar hemorroidas graus II a IV
devido a seu baixo custo, baixa taxa de complicações, menor tempo de
cirurgia e diminuição dos níveis de dor pós operatório, sendo uma opção
cirúrgica no tratamento inicial da doença hemorroidária, mesmo
considerando sua maior taxa de recorrência. Já hemorroidectomia aberta
poderia ser uma melhor abordagem para hemorróidas refratárias, devido à
sua baixa taxa de recidiva.
O artigo “Doença hemorroidária - aspectos epidemiológicos e
diagnósticos de 9.289 pacientes portadores de doença hemorroidária 2006”
analisa os dados epidemiológicos sobre diagnóstico e tratamento cirúrgico da
doença hemorroidária.

Desarterialização Hemorroidária Transanal com
Mucopexia (THD) guiada por Doppler

Evidências apresentadas:

A técnica de Desarterialização Hemorroidária Transanal
requer a utilização de materiais especiais, dentre eles: ERODe,
Videopex, Minipex e THD Slide. Foram encaminhados pela
sociedade seus respectivos registros na ANVISA que estão
vigentes no momento.

Não foram localizados na literatura ou encaminhados
estudos de impacto orçamentário.

Desarterialização Hemorroidária Transanal com
Mucopexia (THD) guiada por Doppler

Evidências pesquisadas:

Não foram localizadas recomendações sobre
esta tecnologia no AETNA ou no CADTH.
A tecnologia proposta não foi avaliada pela
CONITEC.

O NICE apresenta o guideline “Haemorrhoidal
artery ligation” (2010) no qual apresenta a
desarterialização hemorroidária transanal como uma
opção segura e eficaz à técnica convencional já prevista
no Rol, porém não determina sua superioridade.

Desarterialização Hemorroidária Transanal com
Mucopexia (THD) guiada por Doppler

Conclusão:

Dessa forma, levando-se em consideração a
existência de uma técnica já consagrada e eficaz para
tratamento da doença hemorroidária no Rol e a
inexistência de estudos que comprovem a
superioridade da THD, não recomendamos sua
incorporação ao Rol da ANS.

Reunião ANS
08/02/2017
Anopexia mecânica com grampeador

Anopexia mecânica com grampeador

Solicitação:

A Sociedade de Coloproctologia solicita inclusão da técnica cirúrgica
“Anopexia Mecânica com Grampeador Circular” no rol de procedimentos da ANS.

Apresenta como argumento que esta técnica traria vantagens para o
paciente e para as operadoras. Defende que haveria diminuição importante da dor
no pós-operatório imediato e tardio, menor tempo de internação hospitalar e
menor tempo de retorno às atividades da vida diária.

Anopexia mecânica com grampeador

Evidências Apresentadas:

O estudo “The Evaluation and Treatment of Hemorrhoids: A Guide for the
Gastroenterologist” (Ganz, 2013) apresenta apenas uma descrição da fisiopatologia,

anatomia e as diferentes abordagens terapêuticas relacionadas às hemorroidas.
Não apresenta estudos com dados estatísticos que comparem as
diferentes terapêuticas.

Anopexia mecânica com grampeador

Evidências Apresentadas:
O estudo randomizado “Stapled Hemorrhoidopexy Versus Milligan-Morgan
Hemorrhoidectomy - A Prospective, Randomized, Multicenter Trial With 2-Year
Postoperative Follow Up” (Gravié e cols, 2005) faz uma análise comparativa entre as
duas técnicas operatórias. Embora conclua haver menor nível de dor pós-operatória,
não houve diferença estatística significativa no uso de anti-inflamatórios e analgésicos.
Da mesma forma, não houve diferença significativa nas complicações entre as técnicas

estudadas.

Anopexia mecânica com grampeador

Evidências Apresentadas:
O “Randomized comparison between stapled hemorrhoidopexy and
Ferguson hemorrhoidectomy for grade III hemorrhoids in Taiwan: a prospective
study” (Huang e cols, 2006) concluiu haver menor uso de analgésicos narcóticos no
pós-operatório recente, assim como menor complicação no curto prazo, sem
diferença estatística a longo prazo.

Anopexia mecânica com grampeador

Evidências Apresentadas:
O “Transanal haemorrhoidal dearterialisation with mucopexy versus

stapler haemorrhoidopexy: a randomised trial with long-term follow-up”
(Lucarelli e cols, 2013) realizou uma comparação entre a desarterialização
transanal (THD) com mucopexia e a hemorroidopexia com grampeador em
hemorroidas grau III .

Não houve diferença estatística significativa no que se refere a
sintomatologia e concluiu haver maior recorrência com necessidade de
reoperação nos casos de THD no longo prazo.

Anopexia mecânica com grampeador

Evidências Apresentadas :
O “Randomized clinical trial of symptom control after stapled anopexy

or diathermy excision for haemorrhoid prolapsed” (Nystrom e cols, 2009) avaliou
207 pacientes em 18 hospitais comparando a hemorroidectomia MilliganMorgan com a anopexia por grampeador. A anopexia com grampeador cursou
com menor dor no pós-operatório, porém na avaliação realizada em um ano foi
verificado um índice de cura significativamente superior nos pacientes
submetidos a hemorroidectomia convencional (29 versus 43).

Anopexia mecânica com grampeador

Evidências Apresentadas:
O “Costing statement: Stapled haemorrhoidopexy for the treatment of
haemorrhoids” do NHS recomenda como opção terapêutica o uso do

grampeador no tratamento das hemorroidas internas prolapsadas, porém não
há uma mudança significativa na utilização dos recursos.

Anopexia mecânica com grampeador

Evidências Apresentadas:
Localizamos no banco de dados do Trip Database um artigo publicado
recentemente na Lancet em Novembro de 2016 “Comparison of stapled

haemorrhoidopexy with traditional excisional surgery for haemorrhoidal disease
(eTHoS): a pragmatic, multicentre, randomised controlled Trial”. Foi realizada
comparação entre a cirurgia tradicional e a hemorroidopexia com grampeador e
quando avaliado o score de qualidade de vida, a cirurgia convencional apresentou
melhor avaliação.

Anopexia mecânica com grampeador

Evidências Apresentadas:

Os custos encaminhados pela Sociedade foram de difícil avaliação. O custo
efetivo da enfermaria apresentou diferença para menor na hemorroidectomia por
grampeador, pois a sociedade considerou valor da diária fracionada em horas, o que

não ocorre na prática.
No item “custo de material de centro cirúrgico”, considerou valor “zero”
para anopexia mecânica desconsiderando os custos de materiais de centro cirúrgico
como campos operatórios, materiais de assepsia e consumo. Ainda, na avaliação dos

“honorários profissionais” houve apresentação de diferença de valores estimados.
Porém em pesquisa na Tabela CBHPM o porte do procedimento é o mesmo para
ambas as técnicas (7B), não justificando as diferenças de valores informados.

Anopexia mecânica com grampeador

Conclusão:

Tendo em vista os argumentos apresentados acima, não somos favoráveis
a incorporação do procedimento de “Anopexia Mecânica com Grampeador” pois
não houve apresentação de evidências sobre as vantagens em relação a metodologia

já existente, além de haver incremento nos custos efetivos para o procedimento.

ANOPEXIA MECÂNICA COM
GRAMPEADOR
Finalidade: solicitação de inclusão no ROL da
ANS 2018

Contexto
A doença hemorroidária tem alta prevalência na população em
geral estimando-se que metade da população mundial com mais
de cinquenta anos é portadora de doença hemorroidária, sendo
que a maioria dos pacientes queixa-se da presença de prolapso
hemorroidário e sangramento às evacuações.

Descrição da tecnologia
•

A indicação do tratamento cirúrgico na doença hemorroidária é, geralmente,
resultado da falência do tratamento clínico e das opções não cirúrgicas (ligadura
elástica, escleroterapia, fotocoagulação), devendo a cirurgia ser reservada aos graus
mais avançados da doença (graus III e IV).



Grau I: Não há prolapso;



Grau II: Há prolapso durante a defecação, mas a redução é espontânea;



Grau III: Prolapso durante a defecação e necessidade de redução manual;



Grau IV: Prolapso e impossibilidade de redução manual.

DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA
•

O grampeador circular de 33 mm vem em um kit que inclui o grampeador
circular, um anuscópio para sutura em bolsa, um dilatador anal circular e
um passador de sutura. Tem duas fileiras de grampos com 28 grampos no
total e um comprimento da perna do grampo de 4mm.

Jayaraman S, Colquhoun PHD, Malthaner RA. Stapled versus conventional surgery for hemorrhoids.
Cochrane database Syst Rev. 2006;(4):CD005393. doi:10.1002/14651858.CD005393.pub2

•

Uma metanálise incluiu 12 ECRs (n=955) comparando a técnica com grampeador à
convencional descrita por Milligan e Morgan.

•

Hemorroidopexia com grampeador foi associada a taxas significantemente maiores
de recorrência das hemorroidas (12 estudos, 955 pacientes, OR 3,22, IC 1,59 a
6,51, p=0,001)

•

Quando se considerou um tempo de seguimento igual ou maior que 1 ano, a taxa
de recorrência permaneceu mais elevada entre os pacientes tratados com HG (5
estudos, 417 pacientes, OR 3,60, IC 1,24 a 10,49, p= 0,02)

•

Maior probabilidade de apresentar prolapso hemorroidário (13 estudos, 1.191
pacientes, OR 2,65, IC 1,45 a 4,85, p=0,002)

•

Quando se avaliou a necessidade de procedimentos cirúrgicos adicionais, os
pacientes tratados com a técnica da HG, mais uma vez tiveram resultados piores
(8 estudos, 553 pacientes, OR 2,75, IC 1,31 a 5,77, p=0,008)

Watson AJM, Hudson J, Wood J, et al. Comparison of stapled haemorrhoidopexy with traditional excisional
surgery for haemorrhoidal disease (eTHoS): a pragmatic, multicentre, randomised controlled trial. Lancet
(London, England). 2016;388(10058):2375-2385. doi:10.1016/S0140-6736(16)31803-7

•

Objetivo de avaliar comparativamente as técnicas de HG ou excisão tradicional em portadores de doença
hemorroidária grau II a IV e idade > 18 anos

•

O estudo foi aberto, 777 pacientes distribuídos nos 2 grupos de tratamento: HG, n= 389; cirurgia
convencional, n=388.

•

Desfecho primário do estudo: qualidade de vida aferida nos tempos 0, 1, 3 e 6 semanas, 12 e 24 meses

após o procedimento
•

Os pacientes tratados com a cirurgia convencional tiveram escore de qualidade de vida (medida pelo EQ5D-3L AUC score) superiores aos tratados por HG após 24 meses de seguimento.

•

Foram reportados eventos adversos graves em 24 (7%) e 33 (9%) para os grupos HG e tratamento

convencional respectivamente.
•

As complicações pós-operatórias imediatas mais frequentes são a retenção urinária aguda, em razão da
anestesia, e o sangramento pós-operatório, que em alguns casos leva o paciente novamente à sala
cirúrgica para revisão de hemostasia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÃO
• Os estudos encontrados sugerem que a anopexia mecânica
tem

uma

taxa

hemorroidária

de

recidiva

mais

elevada

de

sintomas

quando

de

doença

comparada

ao

procedimento convencional.
• Além disso, não substitui a hemorroidectomia convencional
aberta

ou

fechada

no

tratamento

principalmente

da

hemorroida de quarto grau, naquela com trombose aguda ou
associada com outras doenças proctológicas, tais com a fissura
e a fístula anal.

OBRIGADA

