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- efeitos adversos mais comumente relatados: diminuição da
produção dos glóbulos brancos do sangue, glóbulos vermelhos e plaquetas, problemas no fígado e ossos, dores articulares e musculares,
náusea, vômitos, alteração do metabolismo ósseo, certa diminuição da
velocidade do crescimento, problemas respiratórios e cardíacos;
- contraindicado em casos de hipersensibilidade (alergia) ao
remédio; e
- risco da ocorrência de efeitos adversos aumenta com a
superdosagem;
Estou ciente de que este medicamento somente pode ser
utilizado por mim/meu(minha) filho(a), comprometendo-me a devolvê-lo ao hospital, para que este o devolva à Assistência Farmacêutica
da secretaria estadual de saúde, caso não queira ou não possa utilizálo ou se o tratamento for interrompido. Sei também que eu/meu(minha) filho(a) continuarei/continuará a ser atendido(a), inclusive em
caso de desistir de usar o medicamento.
Autorizo o Ministério da Saúde e as secretárias de saúde a
fazerem uso de informações relativas ao meu tratamento ou do(a)
meu(minha) filho(a), desde que assegurado o anonimato.
( ) Sim ( ) Não
Local: Data:
Nome do paciente:
Cartão Nacional de Saúde:
Nome do responsável legal:
Documento de identificação do responsável legal:
_____________________________________
Assinatura do responsável legal ou do paciente
Médico responsável:
CRM:
UF:
___________________________
Assinatura e carimbo do médico
Data:____________________
Observação: Este Termo é obrigatório ao se solicitar o fornecimento
do Mesilato de Imatinibe e deverá ser preenchido em duas vias,
ficando uma arquivada na farmácia e a outra entregue ao usuário ou
seu responsável legal.
PORTARIA Nº 115, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2012
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a necessidade de se estabelecer parâmetros
sobre a leucemia linfoblástica aguda cromossoma Philadelphia positivo no Brasil e de diretrizes nacionais para diagnóstico, tratamento
e acompanhamento dos indivíduos com esta doença;
Considerando que as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas
(DDT) são resultado de consenso técnico-científico e são formulados
dentro de rigorosos parâmetros de qualidade e precisão de indicação;
Considerando as sugestões dadas à Consulta Pública
SAS/MS nº 2, de 25 de novembro de 2011;
Considerando o Registro de Deliberação nº 20/2011 da Comissão de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde; e
Considerando a avaliação do Departamento de Atenção Especializada - DAE/SAS, resolve:
Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, as DIRETRIZES DIAGNÓSTICAS E TERAPÊUTICAS - TRATAMENTO DA LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA CROMOSSOMA
PHILADELPHIA POSITIVO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE
COM MESILATO DE IMATINIBE.
§ 1º - As Diretrizes, objeto deste Artigo, que contêm o
conceito geral de leucemia linfoblástica aguda cromossoma Philadelphia positivo, critérios de diagnóstico, critérios de inclusão e de
exclusão, tratamento e mecanismos de regulação, controle e avaliação, são de caráter nacional e devem ser utilizadas pelas Secretarias
de Saúde dos Estados e dos Municípios na regulação do acesso
assistencial, autorização, registro e ressarcimento dos procedimentos
correspondentes.
§ 2º - É obrigatória a cientificação do paciente, ou de seu
responsável legal, dos potenciais riscos e efeitos colaterais relacionados ao uso dos medicamentos preconizados para o tratamento da
leucemia linfoblástica aguda cromossoma Philadelphia positivo.
§ 3º - Os gestores estaduais e municipais do SUS, conforme
a sua competência e pactuações, deverão estruturar a rede assistencial,
definir os serviços referenciais e estabelecer os fluxos para o atendimento dos indivíduos com a doença em todas as etapas descritas no
Anexo desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR
ANEXO
DIRETRIZES DIAGNÓSTICAS E TERAPÊUTICAS
TRATAMENTO DA LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA
CROMOSSOMA PHILADELPHIA POSITIVO DE CRIANÇA E
ADOLESCENTE COM MESILATO DE IMATINIBE
1- METODOLOGIA DE BUSCA DA LITERATURA
Para a análise de eficácia do tratamento específico com o
Mesilato de Imatinibe (inibidor da tirosinoquinase) para os doentes de
leucemia linfoblástica aguda com translocação t(9;22), também conhecida como cromossoma Philadelphia (Ph), foram realizadas buscas
nas bases descritas a seguir. O período considerado inclui desde o ano
de 1998 até fevereiro de 2011.
Na base Medline/Pubmed: "Imatinibe, Tyrosine kinase inhibitor" [Substance Name] AND "Acute Lymphoblastic Leukemia Philadelphia chromosome positive" [Mesh] limitadas a "children, metaanalysis, randomized controlled trial, review, journal article".

Na base Scielo: "Imatinibe, Inibidor da Tirosinoquinase" e
"Leucemia Linfoide Aguda com cromosoma Philadelphia positivo,
em crianças", limitadas a artigos originais.
2- INTRODUÇÃO
A Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) é o câncer mais
freqüente na faixa etária pediátrica. Cerca de 2% a 3% de todas as
crianças e adolescentes com LLA apresentam a translocação t(9;22),
também conhecida como cromossoma Philadelphia (Ph+). Altas taxas
de falha indutória são relacionadas com esta mutação, configurandose como fator de risco para o insucesso terapêutico (1,2,3). Em vários
estudos internacionais com doentes de LLA e maus respondedores à
terapia de indução, a translocação Ph+ estava presente em cerca de
20% dos casos (1,2,3). Possivelmente, os pacientes com leucemia
linfoblástica aguda Ph+ necessitam de quimioterapia mais intensiva.
Em muitos protocolos de pacientes adultos com LLA Ph+, uma estratégia utilizada tem sido a combinação do Mesilato de Imatinibe à
terapia de indução, levando a taxas de remissão completa sem precedentes, acima de 90% (4-7). Em recente estudo do Children´s
Oncology Group (COG) envolvendo crianças e adolescentes com
LLA Ph+ (COG AALL0031), foram alcançadas elevadas taxas de
Sobrevida Livre de Eventos (SLE) em 1 ano da ordem de 95,8% ±
4,3% para aqueles pacientes tratados exclusivamente com quimioterapia acrescida do uso prolongado de Imatinibe, comparativamente
a 96,7% ± 3,5% para aqueles que foram intensivamente tratados com
quimioterapia mais Imatinibe e que adicionalmente, receberam o
transplante de medula óssea (8). Estudos anteriores do COG para este
grupo de pacientes tratados com quimioterapia intensiva sem Imatinibe registraram taxas de SLE em 1 ano de 65,7 ± 6,4% (p=0,006)
e em 3 anos, de 35% ± 4%, comparativamente a taxas de SLE em 3
anos de 80% ± 11% com o uso do Imatinibe associado à quimioterapia intensiva (p < 0,0001) (8). A SLE em 3 anos no estudo COG
AALL0031, com o uso contínuo do Imatinibe à quimioterapia intensiva foi de 88% ± 11%, comparativamente a 57% ± 22% para os
pacientes com transplante de medula óssea de doador aparentado.
Não houve toxicidade significativa associada à adição do Imatinibe na
dose de 340mg/m2/dia (8). O uso contínuo do Imatinibe por 280 dias
antes da terapia de manutenção, proporcionou neste estudo americano, os melhores resultados (8). Todos os pacientes incluídos neste
estudo tomaram o Imatinibe durante toda a terapia de manutenção.
Pesquisadores do Grupo BFM relataram os resultados do
tratamento em pacientes pediátricos com LLA Ph+ e demonstraram
que aqueles pacientes que responderam adequadamente à pré-fase
com prednisona, sobreviveram sem transplante. A SLE em 4 anos
num tempo de análise ajustado ao transplante foi de 33% ± 9%9. A
análise da probabilidade de sobrevida em 4 anos revelou que o transplante alogeneico de doador compatível trouxe o melhor benefício aos
pacientes LLA Ph+, com sobrevida de 85% ± 10%, sendo para os
doentes tratados somente com quimioterapia de 46% ± 8%. Os pacientes transplantados com medula de doador não relacionado ou de
doador relacionado parcialmente compatível tiveram uma sobrevida
em 4 anos de somente 19% ± 15%10. Estes resultados estão de
acordo com as publicações de meta-análise do Intergroup LLA
Ph+2.
Grandes grupos internacionais pediátricos de estudo da LLA
em crianças decidiram em 2001 introduzir o Mesilato de Imatinibe
acrescido a um esquema comum de pós-indução, baseado nos elementos dos estudos atuais BFM e AIEOP (10). O consenso europeu
decidiu que os pacientes bons respondedores à prednisona no dia 8 ou
medula M1/M2 no dia 15, ou medula M1 no dia 21, e remissão
completa após indução seriam randomizados para receber ou não o
Imatinibe em adição à terapia pós-indução. O Imatinibe, na dose de
300mg/m2, inicia-se no Dia 8, sendo preconizado durante todo o
tratamento da leucemia, sem interrupção. Em contraste, todos pacientes maus respondedores receberiam o Imatinibe. Este estudo teve
definida a recente interrupção do sorteio para o braço sem Imatinibe,
em virtude do maior número de eventos desfavoráveis. A Sobrevida
Livre de Doença (SLD - sobrevida sem evidência da leucemia) em 3
anos no grupo que recebeu o Imatinibe foi de 75,2% ± 7,0%, comparativamente a 56,4% ± 9,1% no grupo sem este medicamento (11)
.
Resultados semelhantes foram registrados nos diferentes grupos internacionais de tratamento da leucemia pediátrica LLA Ph+, no
período de 1995 a 2005, sem o uso do inibidor da tirosinoquinase,
nos quais as taxas da SLE em 7 anos foram de 34,2% ± 3,7% para os
pacientes com quimioterapia e de 43,5% ± 2,9% para os que adicionalmente foram transplantados de medula óssea (12). Na era do
Imatinibe, o tratamento da leucemia linfoblástica aguda cromossoma
Philadelphia positivo (Ph+) em pediatria continua a evoluir, sendo
consenso, entre 32 centros pediátricos dos Estados Unidos e Canadá,
a recomendação do uso do inibidor da tirosinoquinase nesta doença
(13). A utilização do Imatinibe, embora recomendada por seis meses
após o transplante de medula óssea, não mostrou benefício até o
momento (14).
Potenciais implicações clínicas de várias anormalidades citogenéticas secundárias encontradas em 61% dos pacientes com LLA
Ph+ podem ter impacto prognóstico (10). As mais freqüentes alterações não randômicas encontradas foram as deleções do cromossoma 7 (em particular 7p) e 9p, como também, um cromossoma Ph+
adicional e hiperdiploidia. Os pacientes com perdas do cromossoma
7, 7p ou 9p tiveram pior SLE comparativamente àqueles com outras
anormalidades, como ganhos de um cromossoma Ph+, hiperdiploidia
com mais de 50 cromossomas ou nenhuma aberração secundária (p =
0,003).
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3- CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL
DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE
(CID-10)
- C91.0 Leucemia Linfobástica Aguda
4- DIAGNÓSTICO
Classificação da Organização Mundial da Saúde da Leucemia Linfoblástica Aguda
Para todos os pacientes com leucemia linfoblástica aguda é
indispensável a realização dos exames citomorfológicos, das citoquímicas e imunofenotipagem. O exame citológico do aspirado de
medula óssea com microscopia de luz, usando técnicas padronizadas
de coloração, é da mais alta importância. A adição da citometria de
fluxo melhorará a acurácia diagnóstica, especialmente dos subtipos
menos comuns de LLA e LMA (por exemplo LMA M0) e distinção
da LLA B ou T-derivada (15).
Revisão da Organização Mundial da Saúde (OMS), publicada em 2008 (16), definiu duas alterações no diagnóstico e classificação dos neoplasmas de células precursoras B e T: 1. A nomenclatura mudou de "leucemia linfoblástica B/linfoma" e "leucemia
linfoblástica de precursor T/linfoma" para "Leucemia linfoblástica
B/linfoma" e "Leucemia linfoblástica T/linfoma"; 2. A Leucemia linfoblástica B/linfoma foi subdividida em sete entidades distintas, definidas principalmente por anormalidades cromossômicas recurrentes
e específicas; casos de LLA-B com falta destas anormalidades serão
considerados como "não especificadas". A seguir, descrevem-se os
critérios diagnósticos para a Leucemia linfoblástica B/linfoma, Leucemia linfoblástica T/linfoma e leucemias agudas de linhagem ambígua (16). A LLA-B não deverá ser usada para a Leucemia/linfoma
de Burkitt, por ser este uma neoplasia maligna de células maduras.
Como raramente a LLA se apresenta com baixa contagem
dos blastos, o diagnóstico de LLA deverá ser rejeitado caso haja
menos de 20% de blastos na medula óssea, até que haja evidência
definitiva que confirme o diagnóstico. Entretanto, no caso incomum
de que o paciente se apresente com menos de 20% de linfoblastos na
medula óssea e sem nenhuma evidência de massa extramedular, mas
demonstra uma das conhecidas anormalidades citogenéticas recorrentes associadas com LLA (ver abaixo), ele poderá ser considerado
como tendo leucemia linfoblástica. Entretanto, o achado de menos de
20% de linfoblastos inequívocos na medula óssea deve prontamente
indicar a pesquisa do linfoma linfoblástico em localização extramedular (16). No caso da leucemia linfoblástica B/linfoma numerosos
relatos demonstraram que anormalidades genéticas estão associadas
com achados clínicos, de imunofenotipagem ou prognóstico único, de
forma que eles podem ser considerados como entidades distintas. De
acordo com a OMS são elas:
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA B/LINFOMA COM
ANORMALIDADES GENÉTICAS RECORRENTES
- Leucemia linfoblástica B/linfoma com t(9;22) (q34;q11.2);
BCR-ABL-1;
- Leucemia linfoblástica B/linfoma com t(v;11q23); rearranjo
MLL;
- Leucemia linfoblástica B/linfoma com t(12;21) (p13;q22);
TEL-AML1 (ETV6-RUNX 1);
- Leucemia linfoblástica B/linfoma com hiperdiploidia;
- Leucemia linfoblástica B/linfoma com hipodiploidia;
- Leucemia linfoblástica B/linfoma com t(5;14) (q31;q32);
IL3-IGH;
- Leucemia linfoblástica B/linfoma com t(1;19) (q23;p13.3);
TCF3-PBX1;
- Leucemia linfoblástica B/linfoma, sem outras especificações.
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA T/LINFOMA
Com relação a leucemia linfoblástica T/linfoma, 50% a 70%
dos pacientes apresentam cariótipos normais. As anormalidades recorrentes mais comuns são as translocações que envolvem o lócus do
receptor de células T alfa ou delta no ponto 14q11.2, o lócus beta no
7q35 ou o lócus gama no 7p14-15 e que envolve uma lista crescente
de genes parceiros. Embora de significado patogênico, estas anormalidades não estão claramente associadas com achados biológicos
únicos como visto com algumas anormalidades genéticas associadas à
leucemia linfoblástica B/linfoma, e assim as neoplasias de célula Tprecursora não são subdivididas de acordo com seus defeitos genéticos (16).
Leucemias agudas de linhagem ambígua
Mudanças recentemente publicadas pela OMS (16) no diagnóstico e classificação da leucemia de linhagem ambígua foram as
seguintes: 1. A leucemia anteriormente designada como "leucemia
aguda bilineal" e "leucemia aguda bifenotípica" serão agora coletivamente consideradas como "leucemia aguda de fenótipo misto"
(MPAL - Mixed Phenotype Acute Leukemia); 2. Os critérios que
definem os componentes mieloide, T-linfoide e B-linfoide das leucemias agudas de fenótipo misto foram significativamente alterados
(veja abaixo); 3. Casos de leucemias agudas com positividade BCRABL1ou MLL podem preencher o critério para MPAL; no caso da
doença BCR-ABL1 positivo, deve-se excluir Leucemia Mieloide Crônica (LMC) em crise blástica; leucemia de blastos das células natural
killer/linfoma não é facilmente definida e é considerada como entidade provisional nesta categoria; a maioria dos casos previamente
designados como tal, são agora reconhecidos como neoplasmas de
blastos plasmocitoides de células dendríticas. As MPAL se classificam em :
- Leucemia aguda indiferenciada
- Leucemia aguda de fenótipo misto com t(9;22)(q34;q11.2);
BCR-ABL1
- Leucemia aguda de fenótipo misto com t(v;11q23); rearranjo MLL
- Leucemia aguda de fenótipo misto, B-mieloide, sem outras
especificações
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