Parecer Consulta Pública nº 115 - CONITEC
Lenalidomida para pacientes com mieloma múltiplo inelegíveis ao transplante de célulastronco hematopoiéticas
A Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH) é a sociedade de classe que representa
a comunidade científica e de profissionais da área de hematologia, hemoterapia e terapia celular. A ABHH tem a missão
de prezar pela qualidade na assistência médica e, consequentemente, no tratamento dos pacientes e serviços da
especialidade, incentivando o avanço científico, defendendo a atuação técnica do setor, congregando os profissionais
e dando apoio aos associados.
A ABHH tem o suporte científico e apoio técnico do Comitê de Mieloma Múltiplo da ABHH, que é um órgão consultivo
desta Associação, constituído por especialistas brasileiros com experiência e qualificação em suas áreas de atuação.
Compete a este Comitê elaborar pareceres e documentos técnicos e científicos, além de promover e participar de
campanhas educacionais e sociais e orientar a ABHH com relação a temas específicos da área.
Os membros do Comitê de Mieloma Múltiplo da ABHH, vem através deste expediente, externar as considerações
referentes à Consulta Pública Nº 115 de 24 de dezembro de 2021, a respeito de Lenalidomida para pacientes com
mieloma múltiplo inelegíveis ao transplante de células-tronco hematopoiéticas.
Pacientes não elegíveis ao transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas (TACTH) tem hoje como
alternativas terapêuticas no SUS, as combinações utilizando a talidomida, em particular os esquemas MPT (melfalano,
prednisona e talidomida) e CTD (ciclofosfamida, talidomida e dexametasona). Em 2021 a CONITEC incorporou ao SUS
o bortezomibe, também para este grupo de pacientes o que permitiu a sua utilização, particularmente na combinação
com melfalano e prednisona (esquema VMP) ou com ciclofosfamida e dexametasona (VCD).
A utilização da lenalidomida em combinação, no tratamento de 1ª linha dos pacientes inelegíveis ao TACTH, tem
eficácia e segurança bem documentadas em uma serie de estudos clínicos.
O estudo FIRST comparou a combinação de lenalidomida e dexametasona (RD) em uso contínuo até a progressão ou
por 18 ciclos contra a combinação de melfalano, prednisona e talidomida (MPT). O resultado mostrou vantagem em
termos de sobrevida livre de progressão (SLP) e sobrevida global (SG)favorecendo a combinação de lenalidomida e
dexametasona. (1)
O mesmo esquema RD foi testado em comparação a combinação VRD (bortezomibe, lenalidomida e dexametasona)
no estudo do grupo americano SWOG. O esquema VRD mostrou vantagem em termos de SLP e SG quando comparado
ao RD (2)
Deste modo, o Comitê de Mieloma Múltiplo da ABHH, considera de suma importância a incorporação ao SUS da
lenalidomida como tratamento de 1ª linha para pacientes inelegíveis ao TACTH permitindo a sua utilização nas
combinações com dexametasona e também com bortezomibe.
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A ABHH entende e corrobora a importância de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para promoção dos
melhores resultados e garantia de adequada alocação de recursos públicos.
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