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AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR 
 

PARECER CONSULTA PÚBLICA - CP Nº 94  
INCORPORAÇÃO DA TECNOLOGIA “VENETOCLAX EM COMBINAÇÃO COM OBINUTUZUMABE” 

PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES COM LEUCEMIA LINFÓIDE CRÔNICA (LLC) 
 

 

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 Leucemia Linfóide Crônica 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 Leucemia Linfóide Crônica da ABHH, vem através deste expediente, externar as 

considerações referentes à Consulta Pública da ANS – CP Nº 094 - em relação a incorporação da tecnologia 

“venetoclax em combinação com obinutuzumabe” para o tratamento de pacientes com Leucemia 

Linfóide Crônica (LLC), em especial à proposta da UNIMED Brasil de modificação da Diretriz de Utilização 

(DUT) originalmente apresentada por esta proponente. 

 

 No dia 22 de fevereiro de 2022, durante a 2ª Reunião Técnica referente a revisão e atualização do Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS atualmente em andamento, a proposta apresentada pela 

ABHH-CT de incorporação da tecnologia “venetoclax em combinação com obinutuzumabe” para o 

tratamento de pacientes com Leucemia Linfóide Crônica (LLC) foi aprovada por unanimidade de votos 

dos membros do COSAUDE presentes (com exceção de uma abstenção). Esta recomendação de 

incorporação contou inclusive com o reconhecimento e o apoio da UNIMED Brasil, representante das 

operadoras de saúde, que estava encarregada de apresentar o “contra-ponto”. 

Contudo, ao expor seu parecer favorável a incorporação da tecnologia, a UNIMED Brasil colocou em questão 

que a Diretriz de Utilização Técnica (DUT) deveria detalhar, dentro do universo já restrito dos pacientes 

portadores de LLC, em quais cenários específicos a tecnologia seria empregada. Neste sentido, tendo de 

um lado a ABHH-CT e de outro a UNIMED Brasil, as deliberações indicaram os critérios descritos a seguir, 

sobre os quais tecemos nossas considerações: 

(i) Pacientes com LLC, doença sintomática: como exposto pela ABHH-CT durante a sua 

apresentação, a LLC é, por definição, uma doença de curso indolente e incurável e para até  

http://www.abhh.org.br/


 
 
 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E TERAPIA CELULAR 
Rua Doutor Diogo de Faria, 775 – 13º andar, Conj. 133 – Vila Clementino – São Paulo, SP – BRASIL 04037 002    

TEL +55 11 2369-7767 / e-mail: abhh@abhh.org.br 

www.abhh.org.br  | @abhhoficial 

 

um terço de todos os pacientes diagnosticados com LLC nunca haverá necessidade de 

intervenção terapêutica. É consenso entre os hematologistas que apenas os pacientes que 

apresentem doença sintomática (definida pelos critérios do IWCLL, tais como presença de 

citopenias, organomegalias e sintomas constitucionais – cito, febre, sudorese, perda de peso 

– entre outros) devem receber tratamento medicamentoso com objetivo de controle 

prolongado da doença. 

(ii) População do estudo (pacientes com idade > 65 anos ou com idade entre 18 e 65 anos 
com comorbidades - definidas pelo critério de score CIRS > 6 ou com clearance de 
creatinina <70 mL/min): cabe aqui ressaltar que a evidência científica apresentada consiste 
em um estudo clínico de fase 3 robusto, randomizado, multicêntrico e maduro 
(acompanhamento médio de 4 anos de seguimento), e portanto de alta qualidade, 
denominado CLL14. O desenho do estudo não incluiu pacientes que, de outra forma, fossem 
elegíveis para tratamento com combinações de imunoquimioterapia intensa (tais como 
fludarabina + ciclofosfamida + rituximabe ou bendamustina + rituximabe), aplicáveis em 
cenários específicos no contexto da LLC. Todavia, é igualmente importante considerar que 
devemos evitar que implementação de um critério baseado em comorbidades possa esbarrar 
nos riscos impostos pela subjetividade de interpretação, uma vez que escalas como 
Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) são empregadas comumente em estudos clínicos e 
sua avaliação não necessariamente está relacionada à condições clínicas associadas ou 
significativas à doença em questão. Lembramos que das 113 indicações que detalham o uso 
das terapias antineoplásticas orais para o tratamento do câncer, nenhuma tecnologia possui 
uma especificação de uso com o critério de comorbidades.  
 

(iii) Fatores citogenético-moleculares de alto risco (del17p ou del/mutação TP53, status 
mutacional do gene IGVH e cariótipo complexo): os dados já maduros do estudo CLL14, 
incluídos no dossiê e apresentados pela ABHH-CT durante a 2ª Reunião Técnica, deixam 
claro que os benefícios reportados em termos de objetivo primário (Sobrevida Livre de 
Progressão - SLP) e objetivos secundários (Doença Residual Mínima - DRM e Tempo Para 
Próximo Tratamento - TPT) foram amplamente favoráveis ao braço do estudo em que os 
pacientes receberam tratamento com a combinação venetoclax + obinutuzumabe. A diferença 
estatisticamente significativa de SLP, DRM e TPT foi observada entre os braços do estudo 
(venetoclax + obinutuzumabe versus imunoquimioterapia com clorambucil + obinutuzumabe), 
independentemente da presença ou ausência dos fatores de risco citogenético-moleculares. 
Adicionalmente, é importante lembrar que a realização dos exames citogenético-moleculares 
possui desafios práticos na saúde suplementar, como por exemplo o fato do Rol atual não 
prever cobertura obrigatória para o exame do status mutacional do IGVH, dificultando a 
implementação de forma equânime deste critério. Fatores como a capacidade instalada da 
rede privada para prover tais exames também precisam ser avaliados nas diferentes regiões, 
uma vez que em virtude da sua especificidade e alto custo muitas vezes são restritos aos 
laboratórios de grandes centros. 

 

Assim sendo, com base no exposto até o momento, a ABHH considera que, caso seja imprescindível a 

especificação de DUT para a tecnologia “venetoclax em combinação com obinutuzumabe” para a 

primeira linha de tratamento da LLC, é admissível que esta contenha os termos e critérios seguintes: 
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1) Pacientes com LLC, doença sintomática (definida pelos critérios do IWCLL) 

 

2) Pacientes com idade > 65 anos 

3) Pacientes com idade entre 18 e 65 anos com comorbidades (definidas por clearance de creatinina <70 

mL/min ou pelo critério de score CIRS > 6) 

A ABHH reforça que a inclusão de “venetoclax em combinação com obinutuzumabe” para a primeira 

linha de tratamento da LLC indubitavelmente significa um avanço na linha de cuidados destes pacientes e 

para a saúde suplementar. 

Desde já, agradecemos vossa atenção e colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

 

JOSÉ FRANCISCO COMENALLI MARQUES JÚNIOR 
PRESIDENTE 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E TERAPIA CELULAR 
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