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SIIC publica artículos originales e inéditos escritos por prestigiosos investigadores, expresamente invitados.

Expertos invitados

Liege, Bélgica (especial para SIIC)
SIIC: A osteoartrite (OA) é uma das causas mais 
frequentes de incapacidade física em pacientes 
idosos. ¿Por que essa doença representa uma 
grande oportunidade para experimentar novas 
terapias fitoterápicas?

YH: Porque os fármacos atuais (anti-inflamatórios não 
esteroides [AINE] e o paracetamol) provocam graves efeitos 
adversos em pacientes idosos com OA e doenças concomi-
tantes, o que limita seu uso a longo prazo nessa população. E 
necessário que pacientes e médicos disponham de produtos 
seguros, que atuem de forma eficaz sobre os sintomas e as 
alterações estruturais que ocorrem na OA. Assim, as novas 
terapias poderiam ser uteis para que se reduza o consumo de 
AINE e analgesicos.

¿Quais são as principais características bioquímicas 
da curcumina?

A curcumina (diferuloilmetano) e o principal curcuminoide 
da popular espécie indiana Curcuma. Esse composto polife-
nólico foi identificado como o princípio ativo da Curcuma. 
Como a curcumina possui potentes efeitos antioxidantes 
e anti-inflamatórios, ela potencialmente pode ser utilizada 
no tratamento de uma grande variedade de doenças que 
afetam os seres humanos. Assim, sua eficácia foi demons-
trada em diversos estudos clínicos para um grande numero 
de doenças, como câncer, doença inflamatória intestinal e 
osteoartrite, bem como para doenças cardiovasculares, res-
piratórias e neurodegenerativas.

De acordo com os conhecimentos atuais, a OA 
se caracteriza pela presença de inflamação. ¿A 
atividade biológica da curcumina poderia ter algum 
papel no tratamento da OA?

A inflamação da membrana sinovial esta presente nos 
pacientes com OA, independentemente da intensidade 
da doença. Essa inflamação e a principal responsável pela 
condrólise. Portanto, e necessário encontrar um alvo para 
o controle da inflamação no tratamento da OA. A curcu-
mina e uma molécula com potente ação anti-inflamatória 
e antioxidante. Essa molécula atua pela inibicao do NF-kB, 
inibindo, assim a síntese de mediadores pro-inflamatórios, 
como prostanoides, citocinas e espécies reativas de oxigênio. 
Temos demonstrado também que a curcumina faz diminuir 
a produção de metaloproteinases da matriz, as quais são di-
retamente responsáveis pela degradação da matriz da carti-
lagem. Dessa forma, a curcumina poderia ter efeitos benéfi-
cos contra a degradação da cartilagem na OA. No entanto, 
a baixa biodisponibilidade dessa substância tem levantado 
questionamentos a respeito da possibilidade de os efeitos 
observados in vitro serem reproduzidos in vivo. As principais 
causas que contribuem para diminuir os níveis da curcumi-
na no plasma e nos tecidos parecem ser seu baixo nível de 
absorção, sua rápida metabolização e sua célere eliminação 
sistêmica.

Por favor, descreva brevemente os métodos do seu 
estudo.

O efeito da curcumina (1-20 μM) foi avaliado in vitro em 
condrócitos articulares humanos cultivados em placas de al-
ginato. Esse estudo in vitro demonstrou a ausência de efeitos 
tóxicos da curcumina sobre a viabilidade celular. Além disso, 
a curcumina promoveu um efeito anti-inflamatório pela ini-
bição de mediadores inflamatórios, como a prostaglandina 
E2 (PGE2), o oxido nítrico (NO), a interleucina (IL) 6 e a IL-8. 
Em condrócitos bovinos em monocamada, foi comparada a 
atividade biológica da indometacina, do celecoxibe e da cur-
cumina. E interessante destacar que a curcumina, diferente-
mente dos anti-inflamatórios não esteroides, conseguiu inibir 
a produção de NO.

Acceda a este artículo en siicsalud

Código Respuesta Rápida
(Quick Response Code, QR)

Especialidades médicas relacionadas, 
producción bibliográfica y 
referencias profesionales del autor.

A utilidade da curcumina no tratamento 
da osteoartrite
Curcumine efficacy for osteoarthritis 
treatment

“Recentemente, tem aumentado o interesse por produtos fitoterápicos e terapias alternativas para 
o tratamento das doenças reumáticas. A curcumina, princípio ativo da Curcuma, pode ser uma 

alternativa valida aos anti-inflamatórios nao esteroides e a outros analgésicos no tratamento da 
osteoartritre.”

(especial para SIIC © Derechos reservados)

Entrevista exclusiva a

Yves Henrotin
Professor de Patologia, Fisioterapia e Reabilitação, Diretor da Unidade de Pesquisa 
Óssea e Cartilagem, Universidade de Liege; Administrador do Centro de Imunologia 
(CIL) e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Oxigênio (CORD); Chefe do 
Departamento de Fisioterapia e Reabilitação, Princesa Paola Hospital, Marche-en-
Famenne, Bélgica
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Conforme o esperado, a curcumina foi menos efetiva so-
bre a produção de PGE2 (IC50 = 2.5 μM) que os AINE (IC50 
< 2.5 μM). Contudo, ao contrario dos AINE, a curcumina 
inibiu a expressão do gene da COX-2, porem não do gene 
da COX-1.

Para aumentar a biodisponibilidade da curcumina, uma in-
dústria belga criou uma nova formulação, na qual o extrato 
de curcuminoide esta preso dentro do emulsificante polissor-
bato. Dessa forma, a concentração de curcumina no sangue 
aumenta significativamente apos sua administracao por via 
oral. Recentemente, avaliamos essa curcumina biootimizada 
em um estudo que incluiu 22 pacientes com OA de joelho. 
Com o objetivo de estudar o efeito dessa nova formulação 
sobre o metabolismo da cartilagem, avaliamos os níveis sé-
ricos de um biomarcador especifico da degradação da car-
tilagem, chamado de Coll2-1. Assim, demonstramos que a 
curcumina reduziu os níveis séricos de Coll2-1, pelo fato de 
atingir a articulação e diminuir a degradação da cartilagem. 

¿Quais são as principais propriedades 
farmacocinéticas da curcumina in vivo?

Em termos gerais, o perfil farmacocinético da curcumina 
e caracterizado por uma baixa concentração sérica e uma 
limitada distribuição nos tecidos. A concentração sérica da 
curcumina natural atinge seu pico de uma a duas horas 
apos a dose oral, em seres humanos, na ordem de 0.5, 0.6 e  
1.8 μM em doses altas de 4, 6 e 8 g/dia, respectivamente. Na 
realidade, apos a ingestão oral, uma quantidade muito baixa 
e capaz de atingir a circulação sistêmica, e concentrações 
ainda menores podem chegar aos tecidos articulares. Portan-
to, tem-se sugerido a necessidade de melhorar a formulação 
da curcumina ou o seu sistema de liberação, ja tendo sido 
realizadas varias tentativas. Para melhorar a biodisponibili-
dade da substancia, foram implantadas diversas estratégias.

Entre elas incluem-se: 1) o uso de adjuvantes, como a pe-
perina, a qual inibe a glicuronidacao hepática e intestinal; 
2) o uso de um sistema de liberação lipossomal, que pode 
transportar tanto moléculas hidrofílicas como hidrofóbicas; 
3) nanoparticulas de curcumina; 4) o uso de um complexo 
fosfolipídico de curcumina; 5) o uso de análogos estruturais 
da curcumina; e 6) o uso de polissorbato como emulsificador.

A maioria dos dados disponíveis acerca dos efeitos 
da curcumina sobre a apoptose e a proliferação 
celular foram publicadas nas literaturas sobre 
câncer. ¿Quais são os principais achados a respeito 
dessas ações na OA?

Uma característica importante da curcumina na OA e seu 
efeito sobre a sobrevida celular. Assim, a curcumina não ape-
nas se mostrou segura para os condrócitos como também 
demonstrou neutralizar o efeito citotóxico induzido pela IL-
1beta. A curcumina ainda foi capaz de influenciar as alte-

rações que ocorrem em nível mitocondrial, como o edema 
pela estimulação da IL-1beta e a apoptose. Ela diminui as 
propriedades apoptoticas induzidas pela IL-1beta. Alem dis-
so, estimula fatores antiapoptoticos (Bcl-2, Bcl-xL e TRAF1) e 
inibe fatores pro-apoptoticos (caspase-3). 

A degradação da cartilagem articular na OA 
é o resultado de uma combinação de estresse 
mecânico inadequado sobre as articulações e 
fatores bioquímicos, como as espécies reativas de 
oxigênio (ROS). Como a curcumina está associada 
a propriedades antioxidantes, ¿ela poderia ser 
considerada uma sequestradora eficaz de ROS na 
OA? ¿Por quê?

In vitro, os polifenois, especialmente a curcumina, são mo-
léculas antioxidantes potentes. Entretanto, seu efeito antio-
xidante ainda deve ser demonstrado in vivo. 

Existe considerável interesse pelo uso de produtos 
nutrigenômicos e fitoterápicos como novas terapias 
para diferentes doenças reumáticas. ¿Qual o 
potencial papel da curcumina?

Os extratos curcuminoides foram avaliados em diversas 
doenças reumáticas. Nesses estudos, a formulação de cur-
cumina diminuiu a dor na fibromialgia, artrite reumatoide 
e gota.

Recentemente, tem aumentado a preocupação 
pública em relação às drogas sintéticas e seus efeitos 
adversos. Assim, existe um crescente interesse 
pelas medicações naturais, especialmente aquelas 
de origem botânica. ¿Os fitoterápicos, como a 
curcumina, também são custo-efetivos? ¿Por quê?

Ate onde sei, não existem dados sobre a custo-efetividade. 

¿A curcumina tem sido associada a efeitos adversos 
renais ou cardíacos a longo prazo, tal como ocorre 
com os AINE?

Em um total de 4000 pacientes tratados com curcumina 
bio-otimizada na Bélgica por mais de dois anos, não foram 
relatados efeitos adverso graves.

Resuma as principais recomendações para estudos e 
prática clínica.

O extrato de curcuminoide bio-otimizado e uma boa al-
ternativa aos analgesicos e anti-inflamatorios não esteroi-
des. Recomendo a utilização da curcumina em substituição 
a esses medicamentos. Também recomendo associar esse 
tratamento farmacológico com medidas não farmacológicas, 
como perda de peso em pacientes com sobrepeso e ativida-
de física.

 
Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2015
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Como citar este artigo
Henrotin Y. A utilidade da curcumina no tratamento 

da osteoartrite. Claves Farmacología Clínica 3(4):4-5, 
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How to cite this article
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Boston, EE.UU. (especial para SIIC)
SIIC: A deficiência de vitamina D é comum em 
criançase adultos. ¿Quais são suas principais 
consequências?

A deficiência de vitamina D em crianças foi relacionada 
com um maior risco de doenças autoimunes, incluindo a dia-
betes tipo 1, asma, esclerose múltipla, doenças infecciosas e 
pré-diabetes tipo 2. A deficiência de vitamina D em adultos 
aumenta o risco de câncer, doenças cardíacas, acidente vas-
cular cerebral, depressão, Alzheimer, infecções, diabetes tipo 
2 e doenças autoimunes.

¿Qual a relação entre a deficiência de vitamina D, a 
força muscular e as quedas?

A Endocrine Society realizou uma meta-análise e concluiu 
que a melhora da condição da vitamina D está associada com 
uma redução significativa do risco de quedas de 16%. Além 
disso, em pacientes que moram em asilos, foi reportada uma 
redução de 72% na probabilidade de quedas entre os sujei-
tos que recebiam 800 a 1000 UI diárias de vitamina D. Não 
foi observado benefício entre os pacientes que receberam 
200, 400 ou 600 UI diárias.

A exposição solar proporciona uma oferta adequada 
de vitamina D. No entanto, tem se difundido o uso 
de protetores solares com alto fator de proteção. 
¿Você acha que o uso desses produtos pode estar 
relacionado à deficiência de vitamina D?

A proteção solar, incluindo o uso de protetores, reduz acen-
tuadamente a produção de vitamina D. Um protetor com fator 
de proteção solar de 30 reduz em 98% a capacidade da pele 
de produzir vitamina D. O recente aplicativo digital (dminer.in-
fo) é uma ferramenta útil para informar a os pacientes a quan-
tidade de vitamina D que é sintetizada e permite avisar quan-
do se retira da exposição solar para evitar lesões cutâneas.

A intoxicação por vitamina D é possível a partir 
da suplementação e de uma dieta com alimentos 
contendo alto teor de vitamina D, junto com a 
exposição ao sol?

Em minha opinião, é duvidoso que o individuo fique in-
toxicado com suplementos de vitamina D de 1000 a 2000 UI 
por dia. Também não podemos nos intoxicar com vitamina D 
produzida a partir do sol. A maior parte da literatura afirma 
que os adultos têm que ingerir mais de 10 000 UI de vitamina 
D por dia ao longo de cinco meses para començar a pensar 
em toxicidade.

Não há superdose de vitamina D com a exposição ao solou 
as câmaras de bronzeamento, independentemente da quan-
tidade de radiação ultravioleta B que recebemos.

¿Em quanto tempo os níveis séricos de 25-vitamina D 
aumentam com a suplementação?

Quando eu trato pacientes com deficiência de vitamina D 
com 50 000 UI de vitamina D uma vez por semana durante 
oito semanas, os níveis séricos começam a subir na primeira 
semana e se equilibram na oitava semana de tratamento. 
Não faz diferença tomar doses menores com mais freqüên-
cia. A suplementação também poderia ser obtida com doses 
menores, diáriasou semanais, porém com uma maior demo-
ra para restabelecimento dos níveis séricos.

¿Ingerir 50 000 UI de uma só vez gera efeitos 
colaterais?

Com base na minha experiência, não há efeitos colate-
rais decorrentes da ingestão de dose única de 50 000 UI 
de vitamina D. A intoxicação por vitamina D é pouquíssimo 
frequente e pode ser decorrente da ingestão inadvertida ou 
acidental de doses excessivamente elevadas. Entretanto, a 
administração de 10 000 UI por dia por até cinco meses não 
causa toxicidade.

¿Qual é a sua recomendação para a ingestão de 
vitamina D durante a gravidez?

Recomendo que todas as mulheres grávidas tomem um 
polivitamínico durante o pré-natal que contenha 400 UI de 
vitamina D, junto com um suplemento de vitamina D de 
1000 UI diárias. No mínimo, as mulheres grávidas devem in-
gerir 1400 UI de vitamina D por dia, mas 2000 UI diárias é 
uma dose segura e pode ser mais adequada, principalmente 
para as mulheres obesas.

 
Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2015
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Código Respuesta Rápida
(Quick Response Code, QR)

Especialidades médicas relacionadas, 
producción bibliográfica y 
referencias profesionales del autor.

Importância da vitamina D na saúde 
esquelética e não esquelética
Vitamin D importance for bone and 
no bone health

“A deficiência de vitamina D em crianças pode provocar menor acúmulo de cálcio no esqueleto, 
além de raquitismo nos pacientes mais jovens. Nos adultos, pode estar associada com maior perda de 

cálcio do esqueleto, com aumento do risco de osteoporose e fraturas.”.

(especial para SIIC © Derechos reservados)

Entrevista exclusiva a

Michael Holick
Doutor em Bioquímica e Medicina; Diretor do Departamento de Medicina – Seção 
de Endocrinologia, Nutrição e Diabetes, Laboratório de Pesquisa de Vitamina D, Pele 
e Osso, Boston University Medical Center, Boston, EE.UU.; Pesquisador: Revisão do 
Programa de Pesquisa NASA Standing Review Panel; Comitê de diretrizes práticas 
emendocrinologia para a Vitamina D; Editor da Revista Clinical Laboratory
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Bibliografía recomendada
Holick MF. Vitamina D - Como Um Tratamento Tão 
Simples Pode Reverter Doenças Tão Importantes. 
Ed. Fundamentos; 2012.
Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med 
357(3):266-281, 2007.

Como citar este artigo
Holick MF. Importância da vitamina D na saúde 

esquelética e não esquelética. Claves Farmacología 
Clínica 3(4):6-7, Nov 2015.

How to cite this article
Holick MF.Vitamin D importance for  bone and no 
bone health. Claves Farmacología Clínica 3(4):6-7, 
Nov 2015.
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Acceda a este artículo en siicsalud

Código Respuesta Rápida
(Quick Response Code, QR)

Especialidades médicas relacionadas, 
producción bibliográfica y 
referencias profesionales del autor.

Múltiplo mieloma
Multiple myeloma

Kenneth Anderson
MD, Chair, National Comprehensive Cancer Network; Brigham and Women’s 
Hospital, Boston, EE.UU.

William Bensinger, MD, Vice-Chair, National Comprehensive Cancer 
Network; Fred Hutchinson Cancer Research Center; Seattle Cancer Care Alliance, 
EE.UU.

Níveis de evidência e consenso
Nível 1 - Dados provenientes de informação científica de alta qualidade; existe consenso uniforme no NCCN de que a intervenção é apropriada.
Nível 2A - Dados provenientes de informação científica de menor qualidade; existe consenso uniforme no NCCN de que a intervenção é apropriada.
Nível 2B - Dados provenientes de informação científica de menor qualidade; existe consenso no NCCN de que a intervenção é apropriada.
Nível 3 - Dados provenientes de informação científica de qualquer nível; existe desacordo no NCCN sobre se a intervenção é apropriada.

Abordagem para o diagnóstico inicial

História clínica e exame físico
• Hemograma completo
• Ureia, creatinina, eletrólitos
• DHL
• Cálcio e albumina
• Beta-2 microglobulina
• Cadeias leves livres no soro
• Quantificação de Ig, EF de proteínas 

séricas, EF por imunofixação no soro
• Proteinúria em urina de 24 h, EF 

de proteínas urinárias, EF por 
imunofixação em urina

• Avaliação esquelética
• Aspirado unilateral e biópsia de MO, 

incluindo IHQ de MO, citometria de 
fluxo na MO ou ambas

• Citogenética
• FISH para 13, 17p13, t(4;14), 

t(11;14), t(14;16) e amplificação 1q21

Em certas circunstâncias:
• Ressonância magnética
• TC (evitar meios de contraste)
• PET/TC
• Biópsia tecidual para descartar 

plasmocitoma solitário ósseo ou 
extraósseo

• Densitometria óssea
• Índice de marcação de células 

plasmáticas
• Coloração de MO e tecido 

adiposo para amiloidose
• Viscosidade sérica
• Tipificação de HLA

Plasmocitoma
solitário (A))

Lesão assintomática
(smoldering)
(A) (B) (C)

Ativo (sintomático)
(A) (D)

Terapia primária de 
lesão solitária óssea

Terapia primária 
de lesão solitária 
extraóssea

Tratamento primário

Abreviaturas: DHL: lactato desidrogenase; EF: eletroforese; Ig: imunoglobulinas; MO: medula óssea; IHQ: imuno-histoquímica; FISH: fluorescên-
cia com hibridização in situ; TC: tomografia computadorizada; PET: tomografia por emissão de pósitrons; HLA: sistema de antígenos leucocitários 
humanos.
Observações: (A): Consultar sistemas de estadiamento para mieloma múltiplo (B): Consultar seção correspondente ao mieloma assintomático 
(C): Inclui o estadio I de Durie-Salmon (D): Consultar seção correspondente ao mieloma sintomático.
Nível de evidência 2A do NCCN.

Conduta inicial e seguimento

Apresentação 
clínica
Mieloma 
assintomático 
(smoldering)
(A) (B) (C)

Tratamento inicial
Observar a cada 
período de 3 a 
6 meses (nível 
de evidência 1) 
ou participar de 
estudos clínicos

Seguimento e vigilância
• Determinação de IgG quantitativa + 

quantificação do componente M (sérico 
e urinário)

• Hemograma completo
• Ureia, creatinina, cálcio sérico corrigido
• Avaliação óssea anual ou se houver 

sintomas
• Aspirado e biópsia de MO, conforme 

indicação clínica
• Cadeias leves livres séricas, conforme 

indicação clínica
• Ressonância magnética, se houver 

indicação
• PET/TC, se houver indicação
• Citometria de fluxo com múltiplos 

parâmetros, se houver indicação

Progressão
para mieloma 
sintomático (D)

Ver enfoque
correspondente

Joachim Yahalom, MD, National Comprehensive Cancer Network, Memorial 
Sloan-Kettering Cancer Center, Nueva York, EE.UU.
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Conduta inicial e seguimento

Apresentação 
clínica
Mieloma ativo 
(sintomático) 
(A) (D)

Tratamento 
inicial
Terapia do 
mieloma (E), 
bifosfonatos + 
terapia adjuvante 
conforme 
indicação

Seguimento e vigilância
Determinação de IgG 
quantitativa + quantificação 
do componente M (sérico e 
urinário)
• Hemograma completo
• Ureia, creatinina, cálcio 

sérico corrigido
• Avaliação óssea anual ou se 

houver sintomas
• Aspirado e biópsia de MO, 

conforme indicação clínica
• Cadeias leves livres séricas, 

conforme indicação clínica
• Ressonância magnética, se 

houver indicação
• PET/TC, se houver 

indicação

Nova coleta de 
células- tronco 
(adequadas para 
2 transplantes), 
se o paciente for 
candidato a essa 
terapia (encaminhar 
para centro 
especializado)

Resposta

Sem resposta

Transplante 
decélulas-tronco
ou continuar a 
terapia até atingir a 
melhor resposta

Terapia de resgate 
ou em um estudo 
clínico

Abreviaturas: Ig: imunoglobulinas; MO: medula óssea; TC: tomografia computadorizada; PET: tomografia por emissão de pósitrons.
Observações: (A): Consultar sistemas de estadiamento para mieloma múltiplo (B): Consultar seção correspondente ao mieloma assintomático 
(C): Inclui o estadio I de Durie-Salmon(D): Consultar seção correspondente ao mieloma sintomático (E): Consultar seção de tratamento
Nível de evidência 2A do NCCN (exceto se indicado o contrário)

Definições de mieloma múltiplo (assintomático ou sintomático)
Mieloma assintomático (smoldering) (1)
Proteína M sérica (IgG ≥ 3 g/dl; IgA > 1 g/dl), ou proteína de Bence-
Jones > 1 g/24 h, associada ou não associada com proliferação clonal 
de células plasmáticas na medula óssea ≥ 10%
Não são observados sintomas nem comprometimento de órgãos ou 
tecidos (assim como lesões ósseas)

Mieloma sintomático (ativo) (1) (2)
É necessário que haja um dos critérios para mieloma assintomático 
junto com pelo menos um dos seguintes:
• Hipercalcemia (cálcio maior que 11.5 mg/dl ou 2.65 mmol/l)
• Insuficiência renal (creatinina sérica maior que 2 mg/dl ou 177 μmol/l)
• Anemia (hemoglobina menor que 10 g/dl [12.5 mmol/l] ou 2 mg/dl 
[1.25 mmol/l] abaixo do valor normal)
• Lesões ósseas líticas ou osteopênicas

Observações: (1) O conceito de mieloma assintomático está em processo de mudança. Tem-se observado que certas características (IgG > 3 g/dl, 
IgA > 2 g/dl, proteinúria de Bence-Jones > 1 g/24 h, quociente alterado de cadeias livres) são fatores independentes de progressão para o mielo-
ma múltiplo sintomático. (2) Outros exemplos de doença ativa são infecções de repetição, amiloidose e hiperviscosidade.

Sistemas de estadiamento do mieloma múltiplo
Estadio Critérios de Durie-Salmon (1) Critérios ISS (2)

I

Todos os seguintes critérios:
• Hemoglobina > 10 g/dl
• Cálcio sérico normal ou até 12 mg/dl
• Estruturas normais na radiografia óssea ou presença apenas de plasmocitoma 
ósseo solitário
• Baixa taxa de produção do componente M o IgG < 5 g/dl o IgA < 3 g/dl
o proteína de Bence-Jones < 4 g/24 h

• Beta-2 microglobulina sérica < 3.5 mg/dl
• Albumina sérica ≥ 3.5 g/dl

II • Não corresponde ao estadio I ou III • Não corresponde ao estadio I ou III

III

Um ou mais dos seguintes critérios:
• Hemoglobina < 8.5 g/d
• Cálcio sérico > 12 mg/dl
• Lesões ósseas líticas avançadas
• Elevada taxa de produção do componente M o IgG > 7 g/dl o IgA > 5 g/dl
o proteína de Bence-Jones > 12 g/24 h

• Beta-2 microglobulina sérica ≥ 5.5 mg/dl

Critérios de subclassificação

(A) Função renal normal (creatinina sérica < 2 mg/dl), (B) Função renal anormal (creatinina sérica ≥ 2 mg/dl)

1) Durie BGM, Salmon SE. A clinical staging system for multiple myeloma. Cancer 1975;36(9):842-854. (2) Griepp P, San Miguel J, Durie B et al. 
International staging system for multiple myeloma. J Clin Oncol 2005;23:3412-3420.
Abreviatura: Ig: imunoglobulina



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

10

K. Andersson et al. / Claves Farmacología Clínica 3 (2015) 8-11

Terapia adicional para o mieloma ativo

Após o transplante alogênico de células-tronco:

Doença progressiva ou 
em progressão

Resposta ou 
estabilização

Terapia de manutenção em 
estudo clínico ou observação

Doença em 
progressão

Terapia de resgate (A) 
em um estudo clínico 
ou em outro contexto, 
ou infusão de linfócitos 
de doador

Após o transplante autólogo de células-tronco:

Observações: (A): Ver tratamento do mieloma. (B): O transplante alogênico de células-tronco pode ser realizado sem a mieloablação após o 
transplante autólogo, ou com mieloablação no contexto de um estudo clínico. Os dados atuais não permitem fundamentar o transplante isolado, 
sem a mieloablação. (C): Nível de evidência 3 em comparação com a terapia convencional e estudo clínico
Nível de evidência 2A do NCCN (exceto se indicado o contrário)

Terapia de resgate (A) 
em um estudo clínico 
ou em outro contexto 
± transplante adicional 
autólogo de células-
tronco ou transplante 
alogênico de células-
tronco em um estudo 
clínicoDoença em 

progressão

Terapia de manutenção 
ou segundo transplante 
complementar ± tratamento 
de manutenção (A), ou 
observação

Resposta ou 
estabilização

Doença progressiva ou 
em progressão

Tratamento do mieloma (1) (2) (3)
Esquemas de escolha Outros protocolos

Terapia de primeira escolha em
candidatos a transplante (avaliar
resposta após dois ciclos)

• Bortezomibe + dexametasona (nível 1)
• Bortezomibe + ciclofosfamida + dexametasona
• Bortezomibe + doxorrubicina + dexametasona (nível 1)
• Bortezomibe + lenalidomida (4) + dexametasona
• Bortezomibe + talidomida + dexametasona (nível 1)
• Lenalidomida (4) + dexametasona (nível 1)

• Carfilzomibe (6) + lenalidomida (4) + dexameta-
sona
• Dexametasona (nível 2B)
• Doxorrubicina lipossomal + vincristina + dexameta-
sona (DVD, nível 2B)
• Talidomida + dexametasona (nível 2B)

Terapia de primeira escolha
em pacientes que não são candidatos
a transplante (avaliar
resposta após dois ciclos)

• Bortezomibe + dexametasona
• Lenalidomida + baixas doses de dexametasona (nível 1)
• Melfalano + prednisona + bortezomibe (MPB, nível 1)
• Melfalano + prednisona + lenalidomida (MPL, nível 1)
• Melfalano + prednisona + talidomida (MPT, nível 1)

• Dexametasona (nível 2B)
• Doxorrubicina lipossomal + vincristina + dexameta-
sona (DVD, nível 2B)
• Melfalano + prednisona (MP)
• Talidomida + dexametasona (nível 2B)
• Vincristina + doxorrubicina + dexametasona (VAD, 
nível 2B)

Terapia de manutenção
• Bortezomibe
• Lenalidomida (5) (nível 1)
• Talidomida (nível 1)

• Bortezomibe + prednisona (nível 2B)
• Bortezomibe + talidomida (nível 2B)
• Interferon (nível 2B)
• Esteroides (nível 2B)
• Talidomida + prednisona (nível 2B)

Terapia de resgate (7)

• Repetir a terapia inicial de indução (nas recidivas com 
mais de seis meses)
• Bortezomibe (nível 1)
• Bortezomibe + dexametasona
• Bortezomibe + lenalidomida + dexametasona
• Bortezomibe + doxorrubicina lipossomal (nível 1)
• Bortezomibe + talidomida + dexametasona
• Carfilzomibe (8)
• Ciclofosfamida + bortezomibe + dexametasona
• Ciclofosfamida + lenalidomida + dexametasona
• Dexametasona + ciclofosfamida + etoposídeo + cisplatino
(DCEP)
• Dexametasona + talidomida + cisplatino + doxorrubicina 
+ ciclofosfamida + etoposídeo (DT-PACE) ± bortezomib 
(VTD-PACE)
• Ciclofosfamida em altas doses
• Lenalidomida + dexametasona (9) (nível 1)
• Pomalidomida (8) + dexametasona (9)
• Talidomida + dexametasona (9)

• Bendamustina
• Bortezomibe + vorinostat
• Lenalidomida + bendamustina + dexametasona

Observações: (1) Não estão incluídos todos os esquemas. (2) Recomenda-se a profilaxia para herpes zoster em pacientes tratados com 
bortezomibe ou carfilzomibe. Considerar a administração subcutânea de bortezomibe em pacientes com alto risco ou diagnóstico de neuropatia 
periférica. (3) Recomenda-se a anticoagulação profilática nos pacientes que recebem tratamentos baseados em talidomida ou lenalidomida com 
dexametasona. (4) Considerar obter amostras de células-tronco circulantes antes da exposição prolongada à lenalidomida. (5) A manutenção 
com lenalidomida após o transplante parece se associar com o aumento do risco de segundas neoplasias; assim, deve-se discutir com os pacien-
tes os riscos e os benefícios da terapia. (6) Não está definida a dose ótima desse esquema.
(7) A escolha depende do contexto da recidiva. (8) Indica-se aos pacientes que receberam pelo menos dois esquemas prévios que incluíram 
bortezomibe e um imunomodulador e que apresentaram progressão em até sessenta dias do tratamento. (9) Para os indivíduos que não toleram 
corticosteroides, considerar a monoterapia com lenalidomida, pomalidomida ou talidomida.
Todas as recomendações são de nível 2A, exceto se a indicação diferente.
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Comentários principais
•	Em casos selecionados, pacientes com mieloma ativo (sin-

tomático) recebem como esquema terapêutico altas doses 
de quimioterapia com posterior terapia com células-tronco 
autólogas. Assim, as nitrosureias e os agentes alquilantes 
devem ser evitados nos pacientes candidatos a transplante 
de células-tronco.

•	Um dos primeiros passos para a avaliação do paciente com 
mieloma múltiplo avançado é definir se ele é candidato ao 
tratamento com altas doses de quimioterapia e transplante, 
em função da idade e de doenças concomitantes. Do mes-
mo modo, é necessário o enfoque adjuvante nas compli-
cações, como comprometimento ósseo, insuficiência renal, 
hipercalcemia, hiperviscosidade e trombose.

•	Entre os principais esquemas terapêuticos em pacientes 
candidatos a transplante, destaca-se o uso de bortezomi-
be, um inibidor dos proteossomas que não atua apenas nas 
células do mieloma, mas também sobre a interação entre 
essas células tumorais e o microambiente da medula ós-
sea. Como o bortezomibe interfere nas vias intrínsecas e 
extrínsecas de sinalização, é fundamental sua associação 
com dexametasona, já que este corticosteroide atua ape-
nas sobre as vias intrínsecas.

•	Com base nos resultados dos estudos clínicos disponíveis 
e no consenso do Multiple Myeloma Panel Members do 

NCCN, a administração de bortezomibe e dexametasona é 
considerada a principal opção (nível 1) em pacientes candi-
datos a transplante. Recomenda-se a profilaxia para herpes 
nesses pacientes.

•	Por outro lado, em razão dos dados do estudo HOVON-65/
GMMG-HD4 e de acordo com especialistas do NCCN, a 
associação de bortezomibe, doxorrubicina e dexametasona 
é definida como opção de nível 1 em indivíduos candidatos 
a transplante.

•	Muitos dos protocolos sugeridos para os pacientes que 
serão submetidos a transplante podem ser indicados tam-
bém aos pacientes não candidatos ao transplante. No 
entanto, os esquemas que incluem melfalano devem ser 
administrados apenas em indivíduos que não podem rece-
ber transplante, devido à sua toxicidade sobre as células-
tronco.

•	O esquema melfalano, prednisona e bortezomibe correla-
ciona-se com resposta terapêutica mais rápida e com maio-
res índices de resposta completa, em comparação com os 
protocolos que adotam melfalano e prednisona. A combi-
nação dos três fármacos é considerada, pelo NCCN, um es-
quema de nível 1 no tratamento de pacientes commieloma 
múltiplo não candidatos a transplante. O uso de bortezo-
mibe e dexametasona, sem melfalano, é considerado um 
esquema de nível 2A para esses pacientes.

 
Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2015

www.siicsalud.com
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Seguimento molecular a longo prazo 
na leucemia mieloide crônica

Current Medical Research and Opinion 29(9):1075-1082, 2013

Hackensack, EE.UU
A reação em cadeia da polimerase quantitativa em tempo 

real (RT-PCR) é um método cada vez mais utilizado, além 
dos exames hematológicos e citogenéticos, para medir 
com alta precisão a velocidade, a intensidade e a duração 
da resposta ao tratamento dos pacientes com leucemia 
mieloide crônica (LMC), pois esse acompanhamento está 
associado à maior sobrevida livre de progressão da doença 
e à sobrevida global. Essa forma de seguimento molecular 
de alta precisão depende da quantificação dos níveis 
plasmáticos do transcrito do RNA mensageiro do BCR-ABL, 
produto oncogênico do cromossomo Filadélfia relacionado 
à patogênese dessa doença. 

O nívelde expressão desse produto foi padronizado, 
e existem evidências de correlação entre a sobrevida e 
a velocidade da resposta molecular em doze, seis e até 
três meses. Nos pacientes com LMC em fase crônica em 
que se observa resposta molecular importante após doze 
meses, a sobrevida livre de progressão e a sobrevida 
global em três anos são significativamente maiores, em 
comparação com a dos pacientes que não apresentam 
tal resposta (99% vs. 95%, p = 0.014, e 99% vs. 95%,                                                   
p = 0.016, respectivamente). A sobrevida global em cinco 
anos também parece ser melhor quando, após seis meses 
de tratamento, a concentração de transcrito do BCR-ABL é 
menor em pelo menos dois logaritmos (95.2% vs. 87.0%, 
p < 0.001) e quando, após três meses, ela é pelo menos um 
logaritmo menor (96.9% vs. 89.0%,  
p < 0.001). A sobrevida, assim como a ocorrência de eventos 
relacionados com a LMC, também apresenta correlação com 
a manutenção das respostas moleculares importantes (97% 
vs. 84% de sobrevida global, p = 0.014, e 100% vs. 90% 
de sobrevida livre de progressão, p = 0.005, em comparação 
com a falta de resposta molecular importante), especialmente 
com 4 a 4.5 logaritmos a menos.

Em 2006, o seguimento molecular rotineiro (a cada três 
meses, pelo menos) foi incluído nas diretrizes referentes 
à LMC, devido às evidências sobre a utilidade da RT-PCR, 
já que ela é capaz de detectar a falha terapêutica já com 
três meses após o início do tratamento e permite evitar 
a realização de punção de medula óssea para estudo 
citogenético nos pacientes com resposta molecular 

Claves Farmacología Clínica, Neurociencias (2015) 12-21

importante após doze meses. Estima-se que até 21% 
dos indivíduos com LMC com cromossomo Filadélfia não 
tenham sido avaliados pela RT-PCR nos primeiros dezoito 
meses de tratamento de primeira linha com imatinibe, e 
apenas 39% tenham realizado o exame de RT-PCR a cada 
três e seis meses. Foram observadas menores taxas de falha 
do tratamento e de respostas subótimas nos indivíduos 
com LMC que realizaram exames regulares de RT-PCR 
nos primeiros doze meses da terapia com imatinibe, em 
comparação com aqueles que não foram seguidos comesse 
método (0% vs. 12%, p = 0.03). Essa estratégia ainda 
permite ajustar o tratamento no momento apropriado e, 
dessa forma, retardara progressão da doença e melhorar a 
sobrevida. O objetivo do presente estudo é medir o impacto 
do seguimento molecular sobre a progressão da doença 
e a sobrevida livre de progressão em pacientes com LMC 
com cromossomo Filadélfia que receberam imatinibe como 
tratamento de primeira linha.

Realizou-se uma avaliação retrospectiva de histórias 
clínicas de oncologistas e hematologistas norte-americanos. 
Foram incluídos pacientes com LMC com cromossomo 
Filadélfia em fase crônica que estavam iniciando o 
tratamento de primeira linha com imatinibe. Foram 
excluídos pacientes que participavam de estudos clínicos. 
Registraram-se dados demográficos e clínicos sobre a 
doença, a presença de comorbidades, as doses utilizadas de 
imatinibe e a realização ou não do seguimento por exames 
hematológicos, citogenéticos e moleculares. Os pacientes 
foram classificados em três grupos: os que não realizaram 
exame de RT-PCR, os que haviam realizado o exame uma 
ou duas vezes por ano e os que o realizaram três ou quatro 
vezes por ano. A análise estatística foi feita pelo teste de 
Fisher, teste de Kruskal-Wallis e pelo modelo de Cox, sendo 
considerados significativos valores de p < 0.05.

Trinta e oito hematologistas e oncologistas participaram 
do estudo, e foram incluídos 402 pacientes com LMC em 
fase crônica que receberam imatinibe como tratamento de 
primeira linha. A idade média foi de 62 anos; 70.4% dos 
pacientes eram brancos; e o tempo médio transcorrido em 
fase crônica com tratamento com inibidores da tirosina 
quinase foi de 35.9 meses. Foi observado que 13.2% dos 
pacientes não eram seguidos com exames de RT-PCR, 
40.5% deles realizaram o exame uma ou duas vezes por 
ano e 46.3% o realizaram três ou quatro vezes por ano. O 
primeiro grupo continha pacientes reportados por dezenove 
dos médicos participantes. Fatores como distribuição de 
idade, tabagismo, tipo do seguro-saúde e comorbidades 
foram semelhantes nos três grupos, com diferença apenas 
na presença de infarto agudo do miocárdio prévio (9% vs. 
4% vs. 11%, respectivamente, p = 0.02) e na etnia (94% 
vs. 65% vs. 68% de caucasianos, respectivamente,  
p < 0.001; e 4% vs. 20% vs. 18% de afro-americanos,  
p = 0.011).

A proporção de pacientes de alto risco foi semelhante 
nos três grupos (38% vs. 15% vs. 17%, p = 0.109), porém 
no segundo grupo a proporção de indivíduos de baixo risco 
foi maior (13% vs. 47% vs. 33%, p = 0.015). Foi observada 
maior taxa de esplenomegalia nos pacientes que realizaram 
o exame de RT-PCR três ou quatro vezes por ano (55% 
vs. 37% dos outros grupos, p = 0.003). A proporção de 
pacientes que receberam altas doses iniciais de imatinibe foi 
maior no grupo que não realizou exame de RT-PCR (13% 
vs. 6% vs. 1%, p < 0.001).

A frequência média de estudos citogenéticos anuais 
foi significativamente maior nos pacientes que realizaram 
exame de RT-PCR (0.8 ± 1.0 vs. 1.0 ± 0.9, e 1.4 ± 1.3 nos 

Resúmenes amplios de trabajos recientemente seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance 
internacional.

Novedades seleccionadas
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Comparação entre nilotinibe e 
dasatinibe no tratamento da 
leucemia mieloide crônica

Current Medical Research and Opinion 29(6):623-631, 2013

Boston, EE.UU.
Nilotinibe e dasatinibe são os novos inibidores da 

tirosina quinase (ITQ) que, além de serem aprovados para 
o tratamento de primeira linha de leucemia mieloide 
crônica (LMC), também são aprovados para o tratamento 
de pacientescom LMC em fase crônica resistente ou 
intolerante ao imatinibe. Este, por sua vez, foi o primeiro 
ITQ aprovado para o tratamento da LMC e revolucionou 
o tratamento da doença, já que seu uso foi associado à 
melhora do prognóstico. Um estudo comparativo mostrou 
que asobrevida de pacientes em oito anos foi de 42% 
a 65% com o uso de interferon-alfa e de 87% com o 
imatinibe. Entretanto, em pelo menos 20% a 30% dos 
pacientes com LMC com cromossomo Filadélfia não foi 
observado benefício associado ao uso de imatinibe devido 
à toxicidade ou à resistência ao tratamento. O nilotinibe e 
o dasatinibe parecem ser eficazes e seguros no tratamento 
desses pacientes.

Embora não existam estudos que tenham comparado 
diretamente a eficácia do nilotinibe e do dasatinibe como 
tratamento de segunda linha, dois estudos observacionais 
retrospectivos avaliaram a adesão terapêutica dos pacientes 
ao tratamento e o uso de recursos e custos diretos do 
sistema de saúde para esses fármacos. Tais estudos 
demonstraram maior taxa de adesão ao tratamento, menor 
número de internações e menores custos para o sistema 
de saúde com a administração do nilotinibe, porém o 
desenho desses estudos não permitiu avaliar a eficácia da 
intervenção. O objetivo do presente estudo foi determinar a 
eficácia relativa desses fármacos em termos de tempo até a 
progressão da doença (TAPD), sobrevida livre de progressão 
e sobrevida global dos pacientes. Ainda foram avaliadas 
a necessidade de modificação do tratamento e as causas 
dessas modificações.

Retrospectivamente foram obtidos dados de histórias 
clínicas de pacientes de hematoloistas e oncologistas norte-
americanos. Foram incluídos indivíduos com LMC com 
cromossomo Filadélfia com pelo menos 18 anos de idade 
no momento do diagnóstico, que receberam inicialmente 
imatinibe e, posteriormente, tiveram o tratamento 
substituído por dasatinibe ou nilotinibe (durante a fase 
crônica da doença), além de contarem com seguimento 
médico por pelo menos trinta dias após a substituição do 
tratamento. Foram excluídos os pacientes com diagnóstico 
de neoplasias concomitantes antes da alteração do 
tratamento.

Registraram-se dados demográficos dos pacientes, assim 
como seu estado geral, a presença de comorbidades, a 
duração da doença, as características do tratamento com 
imatinibe e a causa principal da modificação do tratamento. 
O TAPD foi calculado como o tempo entre o início do 
tratamento com dasatinibe ou nilotinibe e a ocorrência 
de fase de aceleração ou crise blástica, e a sobrevida livre 
de progressão como o tempo entre o primeiro evento e 
a progressão da doença ou o óbito. A análise estatística 
foi feita pelos testes de Wilcoxon, Kaplan-Meier, modelo 
multivariado de Cox e de regressão multivariada.

No total, 122 oncologistas e hematologistas forneceram 
dados de 597 pacientes, sendo que 301 deles realizaram 
tratamento de segunda linha com nilotinibe. Não foram 
observadas diferenças significativas entre o grupo que 
recebeu nilotinibe e aquele que recebeu dasatinibe quanto 
à fatores demográficos, gravidade da doença e presença 
de comorbidades; a mediana de idade foi de 60 anos em 
ambos os grupos e a maioria dos pacientes era formada 
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pacientes que realizaram o exame 0, uma ou duas e três 
ou quatro vezes por ano, respectivamente, p = 0.002). Na 
amostra total de 402 pacientes, foi realizado, em média, 
1.9 exame de RT-PCR por paciente/ano. No subgrupo de 
pacientes seguidos durante três anos, após o início do 
tratamento com inibidores da tirosina quinase, a média 
anual de exames de RT-PCR foi de 1.47 no primeiro ano, 
2.29 no segundo e 2.01 no terceiro ano (média acumulada 
de 5.76 exames nos três primeiros anos de tratamento). O 
tempo médio de seguimento dos pacientes foi de 36 meses, 
sem diferenças significativas segundo o número de RT-PCR 
anuais, e foram observados progressão para a fase de 
aceleração, crise blástica ou óbito por qualquer causa em 
5.7% dos pacientes. O risco de progressão da doença foi 
significativamente menor nos pacientes que realizaram 
exames mais frequentes de RT-PCR (15.1% vs. 4.3%  
vs. 2.2% nos pacientes que realizaram exames 0, uma ou 
duas e três ou quatro vezes por ano, respectivamente,  
p = 0.002), assim como o risco de progressão ou óbito 
(17.0% vs. 5.5% vs. 2.7%, respectivamente, p = 0.001). 
Após ajustes para fatores de confusão, observou-se que 
o risco de progressão da doença foi 91% menor nos 
pacientes que realizaram exames de RT-PCR três ou quatro 
vezes por ano (risco relativo [RR] de 0.09; intervalo de 
confiança [IC] 95%: 0.02 a 0.38, p = 0.001) e 80% menor 
com um a dois exames por ano (RR: 0.21; IC 95%: 0.06 a 
0.74, p = 0.015), em comparação com os pacientes que 
não realizaram exames de RT-PCR. A sobrevida livre de 
progressão foi maior nos pacientes com três ou quatro 
exames (RR: 0.09. IC 95%: 0.02 a 0.35, p = 0.001) e nos 
com um ou dois exames (RR: 0.25, IC 95%: 0.08 a 0.78, 
p = 0.017), inclusive após ajuste dos resultados para a 
gravidade da doença.

Apesar de não haver significância estatística, a proporção 
de pacientes que tiveram o tratamento modificado e 
começaram a receber inibidores da tirosina quinase de 
segunda geração, foi maior em resposta aos resultados 
dos exames de seguimento (hematológicos, citogenéticos 
ou moleculares) nos pacientes com maior freqüência 
de exames de RT-PCR (15.1% vs. 17.2% e 22.6% nos 
pacientes com 0, um ou dois, três ou quatro exames anuais, 
respectivamente, p = 0.33). Ficou clara ao longo do estudo 
que a maior frequência de exames implicou em maior 
frequência de intervenções.

O presente estudo demonstrou que o risco de progressão 
da doença é menor e a sobrevida livre de progressão é 
maior nos pacientes que realizaram de três a quatro exames 
anuais de RT-PCR, em comparação com os pacientes que 
não realizaram o exame. Em muitos casos, foram efetuados 
pelo menos dois exames anuais, e 10% dos pacientes 
não fizeram nenhum exame nos primeiros três anos de 
tratamento. É possível que a associação entre a maior 
freqüência de RT-PCR, o menor risco de progressão da 
doença e a maior sobrevida livre de progressão ocorra pelo 
fato de o seguimento regular fornecer informações úteis 
sobre a resposta ao tratamento, permitindo modificá-lo, 
se necessário. As intervenções adequadas no momento 
apropriado podem evitar a progressão da doença e 
melhoraros resultados a longo prazo.

Os autores concluem que, nos pacientes com LMC e 
cromossomo Filadélfia que iniciaram o tratamento de 
primeira linha com imatinibe, a realização de três a quatro 
exames anuais de RT-PCR foi associada ao menor risco 
de progressão da doença e à maior sobrevida livre de 
progressão, em comparação com a não realização desse 
exame. Esse achado indica que os pacientes se beneficiam 
da realização regular de RT-PCR, conforme o estabelecido 
pelas diretrizes de prática clínica para a doença.

Información adiconal en 
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/145478
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por homens. Entretanto, observou-se que a duração do 
tratamento com imatinibe foi significativamente maior entre 
os pacientes que receberam nilotinibe posteriormente, em 
comparação com o grupo que recebeu dasatinibe (12 vs.  
10 meses, p = 0.022), e a proporção de pacientes que recebeu 
mais de 400 mg/dia de imatinibe foi significativamente 
maior no grupo nilotinibe (48.8% vs. 38.2%, p = 0.009). As 
taxas de resposta citogenética completa com o tratamento 
com imatinibe foram semelhantes nos dois grupos, porém o 
grupo nilotinibe apresentou maior proporção de pacientes 
em que foi necessária a alteração do tratamento por 
resistência secundária ao imatinibe (34.9% vs. 27.4%,  
p = 0.047) e menor taxa de alteração da terapia por 
intolerância a este fármaco (22.3% vs. 30.4%, p = 0.024). 
A dose de dasatinibe utilizada na maioria dos pacientes 
deste grupo (70.9%) foi de 100 mg, uma vez ao dia  
(a dose aprovada pelo FDA dos Estado Unidos), enquanto 
45.9% dos pacientes do grupo nilotinibe receberam a dose 
de 300 mg, duas vezes por dia, uma dose menor que a 
recomendada pelo FDA, que é de 400 mg, duas vezes por 
dia (dose administrada em 44.9% dos pacientes).

A mediana de seguimento foi de onze meses (entre 
1 e 54) e dez meses (de 1 a 56) nos grupos nilotinibe e 
dasatinibe, respectivamente (p = 0.600). Durante o período 
analisado, em 5% dos pacientes do grupo nilotinibe foi 
observado o desfecho: progressão da doença (1.7%) ou 
óbito (3.3%), em comparação com 9.1% (4.4% e 5.7%, 
respectivamente, sem diferença significativa das taxas do 
outro grupo) do grupo dasatinibe (p = 0.048). A progressão 
da doença ou o óbito ocorreu durante os dois primeiros 
anos de seguimento em 90.5% dos casos. As curvas de 
Kaplan-Meier sugeriram menor risco de progressão, maior 
sobrevida livre de progressão e maior sobrevida global 
nos pacientes que receberam nilotinibe, porém não houve 
diferença estatística. Após ajustes para fatores de confusão 
pelo modelo de Cox, o nilotinibe foi associado ao menor 
risco de progressão (risco relativo [RR]: 0.27, intervalo de 
confiança [IC]: 0.09 a 0.82, p = 0.021) e à maior sobrevida 
livre de progressão (RR: 0.48, IC 95%: 0.25 a 0.93,  
p = 0.030), em comparação ao dasatinibe. Embora o 
nilotinibe pareça ser superior, não houve diferença estatística 
significativa entre ele e o dasatinibe quanto à sobrevida 
global (RR: 0.46, IC 95%: 0.20 a 1.06, p = 0.067).

Não foram frequentes as modificações do tratamento 
durante o período de seguimento, sendo realizadas 
modificações em 10.3% e 12.5% dos pacientes tratados 
com nilotinibe e dasatinibe, respectivamente. As taxas 
de abandono do tratamento foram semelhantes nos 
dois grupos (7.0% e 7.8%, p = 0.711), assim como a 
necessidade de redução da dose (2.7% vs. 1.0%,  
p = 0.135). Menor número de pacientes tratados com 
nilotinibe necessitaram de doses maiores (0.0% vs. 1.4%, 
p = 0.043) ou precisaram suspender temporariamente o 
tratamento (1.7% vs. 4.4%, p = 0.051), em comparação 
com o grupo dasatinibe. A proporção de pacientes que 
receberam nilotinibe e necessitaram de modificação no 
tratamento por falta de eficácia foi significativamente 
menor do que no grupo dasatinibe (2.0% vs. 5.1%,  
p = 0.041), e significativamente menor quantidade de 
pacientes do grupo nilotinibe necessitaram de doses 
maiores por falta de eficácia (0.0% vs. 1.4%, p = 0.043). 
Entre os pacientes que precisaram modificar o tratamento 
por intolerância, a principal alteração no grupo nilotinibe 
foi a redução da dose (em 80% dos pacientes que 
necessitaram de modificação), enquanto em cinco de cada 

onze pacientes com intolerância ao dasatinibe foi necessária 
a suspensão temporária do tratamento.

O presente estudo demonstra que o tratamento com 
nilotinibe está associado ao menor risco de progressão 
da doença e à maior sobrevida livre de progressão, em 
comparação com o tratamento com dasatinibe, quando 
ambos são utilizados como segunda linha de tratamento 
(após o uso de imatinibe) em pacientes com LMC com 
cromossomo Filadélfia. No grupo nilotinibe observaram-
se menor proporção de modificação do tratamento, 
menor necessidade de uso de doses maiores por falta de 
eficácia e menor necessidade de suspensão do tratamento 
por intolerância (embora tenha ocorrido maior número 
de reduções de dose por intolerância), em comparação 
com o grupo dasatinibe. Apesar dos efeitos importantes 
do imatinibe em pacientes com diagnóstico recente de 
LMC, em 20% a 30% dos casos há necessidade de uso 
de tratamento de segunda linha. Embora a presença 
de comorbidades possa ter influenciado na escolha do 
tratamento utilizado neste estudo, as diferenças quanto 
a esse parâmetro foram ajustadas na análise de regressão 
multivariada.

Os autores consideram que os pacientes incluídos             
neste estudo foram representativos dos indivíduos com 
LMC presentes na população geral, já que se obtiveram 
dados de diferentes regiões geográficas e contextos e a 
seleção dos pacientes foi aleatória. Os autores concluem 
que o nilotinibe foi associado ao risco significativamente 
menor de progressão da doença e à maior sobrevida livre 
da mesma, em comparação com o dasatinibe, quando 
utilizados como tratamento de segunda linha na LMC. O 
uso do nilotinibe também se associou à menor necessidade 
de modificação do tratamento por falta de eficácia e à 
menor necessidade de suspensão temporária do tratamento 
por intolerância.

Información adiconal en 
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/145480

Adesão terapêutica de pacientes 
tratados com nilotinibe ou dasatinibe

Current Medical Research and Opinion 28(7):1155-1162, 2012

Boston, EE.UU.
A leucemia mieloide crônica (LMC) com cromossomo 

Filadélfia é um tipo de neoplasia que se caracteriza 
pelo crescimento acelerado e desregulado de células 
mieloides no sangue e na medula óssea. Denomina-se 
cromossomo Filadélfia a translocação entre os cromossomos 
9 e 22 com a fusão dos genes BCR e ABL presentes 
respectivamente nesses cromossomos, para formar o 
oncogene BCR-ABL. Esse oncogene codifica uma tirosina 
quinase constitucionalmente ativa, que promove uma 
proliferação celular acelerada, afeta a sua diferenciação 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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e inibe a apoptose, o que finalmente leva à LMC. Esse 
tipo de leucemia representa 15% dos casos da doença 
nos Estados Unidos, com incidência anual de um a dois 
indivíduos afetados para cada 100 000 adultos. Os avanços 
no tratamento registrados na última década melhoraram 
consideravelmente a sobrevida dos pacientes com LMC. 
Em indivíduos com LMC e cromossomo Filadélfia, em fase 
crônica, o tratamento de primeira linha inclui o uso dos 
inibidores da tirosina quinase (ITQs) imatinibe, nilotinibe e 
dasatinibe, por via oral, enquanto o tratamento de segunda 
linha compreende apenas os dois últimos.

O imatinibe é indicado para o tratamento de pacientes 
adultos com diagnóstico recente de LMC e para crianças 
com LMC com cromossomo Filadélfia em fase crônica, crise 
blástica ou fase acelerada, e também para o tratamento 
em fase crônica após a falha da terapia com interferon 
alfa. O dasatinibe foi aprovado para o tratamento da LMC 
com cromossomo Filadélfia em fase crônica, acelerada 
ou blástica, mieloide ou linfoide, quando há resistência 
ou intolerância aos tratamentos prévios (com imatinibe, 
por exemplo). Recentemente, o dasatinibe também foi 
aprovado para uso em adultos portadores de LMC com 
cromossomo Filadélfia em fase crônica. O nilotinibe é 
indicado para o tratamento da LMC com cromossomo 
Filadélfia em fase crônica ou acelerada, em pacientes 
com resistência ou intolerância a terapias prévias (que 
incluíram imatinibe). O tratamento atual da LMC requer a 
administração contínua de ITQs, e a resposta ao tratamento 
é avaliada nos níveis hematológico, citogenético e 
molecular.

Considera-se que a adesão terapêutica aos ITQs seja 
fundamental para a resposta ao tratamento, porém o 
abandono da terapia é frequente nos pacientes com LMC 
(da mesma forma que em outras doenças crônicas). A falta 
de adesão terapêutica está associada ao menor índice de 
respostas completas em níveis citogenético e molecular, 
além de implicar o risco de recidiva citogenética e a falha 
do tratamento. A aderência terapêutica é um elemento 
indispensável para os resultados terapêuticos, porém ele 
sofre a influência de diversos fatores, como o médico, o 
sistema de saúde, o tratamento específico, o próprio perfil 
do paciente, além dos indicadores econômicos e sociais. 
Embora se acredite que os ITQs sejam geralmente bem 
tolerados e que seu uso esteja associado a baixos riscos de 
efeitos adversos graves, a ocorrência de efeitos adversos 
relacionados ao tratamento pode levar à redução das 
doses e até à suspensão do tratamento. Diversos estudos 
clínicos de fase III demonstraram que os ITQs de segunda 
geração (nilotinibe e dasatinibe) são mais bem tolerados 
que o imatinibe, porém o dasatinibe vem sendo associado 
ao maior risco de plaquetopenia e derrame pleural, em 
comparação com o imatinibe (motivo pelo qual a taxa de 
suspensão do tratamento por efeitos adversos seja maior 
com o dasatinibe), embora o risco de outros efeitos tóxicos 
seja menor. O uso de nilotinibe foi associado ao maior risco 
de erupções cutâneas, cefaleia e alopecia, mas à menor 
incidência de outros efeitos adversos, em comparação com 
o imatinibe, (este se associa a maiores taxas de abandono 
por efeitos adversos, em comparação com o nilotinibe,  
300 mg, duas vezes por dia). Dados comparativos 
provenientes da aderência terapêutica observada na prática 
clínica real podem fornecer informações importantes aos 
médicos e administradores em saúde para desenvolver 
estratégias otimizadas para o tratamento de pacientes com 
resistência ou intolerância ao imatinibe. Embora poucos 
estudos sobre aderência terapêutica tenha sido realizados 
com o imatinibe, são pouquíssimos os dados da literatura 
comparando a aderência ao nilotinibe e ao dasatinibe em 
pacientes com intolerância ou resistência ao imatinibe e os 
resultados encontrados são inconsistentes.

O objetivo do presente estudo foi comparar a adesão 
terapêutica ao nilotinibe e ao dasatinibe como tratamento 
de segunda linha em uma amostra maior de pacientes, 
seguidos por mais tempo e com análise estratificada de 
acordo com as doses utilizadas.

Foi realizada uma análise retrospectiva de pacientes 
com LMC que receberam pelo menos uma prescrição com 
nilotinibe ou dasatinibe como tratamento de segunda 
linha e que haviam utilizado previamente imatinibe como 
tratamento de primeira linha. O tempo de seguimento 
foi de um ano, considerando-se como período basal o 
intervalo de 180 dias anteriores à prescrição de nilotinibe ou 
dasatinibe.

A adesão terapêutica foi avaliada pela determinação da 
proporção de dias cobertos (PDC), calculada pelo número 
de dias com medicação disponível dividido pelo número 
de dias do estudo, e pela taxa de posse de medicamentos 
(TPM), calculada pelo número de dias de medicação 
administrada dividido pelo número de dias do estudo. Para 
chegar à TPM, contam-se duas vezes os dias em que as 
prescrições se sobrepõem, enquanto a PDC é uma medida 
mais conservadora para estimar a adesão terapêutica. A 
análise estatística foi realizada pelo teste de Wilcoxon e 
qui-quadrado, algoritmo de Darkow e modelos lineares 
univariados e multivariados.

O estudo incluiu 878 pacientes, dos quais 328 receberam 
nilotinibe e 550 foram tratados com dasatinibe. Destes,  
402 utilizaram inicialmente 100 mg/dia, enquanto os 
demais utilizaram 140 mg/dia. A média de idade foi 
semelhante nos grupos nilotinibe e dasatinibe (55.7 vs. 
54.3 anos, respectivamente), assim como a proporção de 
mulheres (47% vs. 50.7%, respectivamente). A duração 
média da doença antes do início da terapia de segunda 
linha foi de 453.0 e 516.8 dias, respectivamente, e a 
duração média do tratamento com imatinibe antes dessa 
data foi de 639.1 e 648.7 dias, respectivamente. A taxa de 
efeitos adversos foi semelhante nos dois grupos: 65.9% 
e 60.9%, respectivamente (p = 0.143), assim como a de 
transplante de medula óssea ou células-tronco (1.5% vs. 
0.4%, respectivamente) antes do tratamento de segunda 
linha. A duração média do seguimento após o início da 
terapia foi de 227.0 e 259.2 dias nos grupos nilotinibe e 
dasatinibe, respectivamente (p < 0.001). A TPM média foi 
de 0.800 no grupo nilotinibe e 0.739 no grupo dasatinibe 
(p = 0.001) e, após análise multivariada, foi observado 
que esse parâmetro foi 0.061 ponto menor (7.6% menos 
uso da medicação) no grupo dasatinibe (p = 0.002), o que 
representa 22 dias de cobertura em doze meses.

A adesão terapêutica foi 0.047 ponto menor nos 
pacientes tratados com 100 mg/dia de dasatinibe  
(p = 0.023) e 0.138 ponto menor naqueles tratados com 
dasatinibe 140 mg/dia (p < 0.001), em comparação com o 
grupo nilotinibe. Foram observados resultados semelhantes 
na PDC (0.759 no grupo nilotinibe, 0.696 no grupo 
dasatinibe, p = 0.001), com 0.063 ponto menor no grupo 
dasatinibe (p = 0.001), sendo 0.046 menor com 100 mg/dia 
(p = 0.024) e 0.158 menor com 140 mg/dia (p < 0.001) de 
dasatinibe, em comparação como uso do nilotinibe.

Os resultados do presente estudo retrospectivo 
demonstram que a adesão terapêutica dos pacientes em 
tratamento de segunda linha com nilotinibe foi maior do 
que a dos pacientes que receberam dasatinibe. Esse achado 
é especialmente importante, pois o uso de dasatinibe é 
mais simples (uma vez ao dia) do que o uso de nilotinibe 
(duas vezes ao dia), poréma adesão terapêutica foi superior 
com o nilotinibe, em comparação com doses diferentes do 
dasatinibe. A diferença de 0.061 ponto na TPM representa 
7.6% no consumo de fármacos no grupo dasatinibe, e 
existem evidências de que a maior adesão terapêutica 
este ja associada a melhores resultados clínicos, incluindo 
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respostas citogenéticas e moleculares. O resultado do 
presente estudo sugere que outros fatores, que não a 
posologia, poderiam ter influencia do na continuidade do 
tratamento, como o perfil de tolerabilidade. O dasatinibe se 
associou ao maior risco de alguns efeitos adversos, como 
derrame pleural, em comparação com o imatinibe, o que 
pode levar à interrupção ou ao abandono do tratamento.

Os autores concluem que o tratamento de segunda 
linha da LMC com nilotinibe está associado à maior adesão 
terapêutica, em comparação com o uso do dasatinibe, 
mesmo com a prescrição de doses diferentes do segundo 
fármaco.

Información adiconal en 
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/145476

Curcumina: um bloqueador de 
biomarcadores pro-inflamatorios

British Journal of Pharmacology 169(8): 1672-1692, Ago 2013

Houston, EE.UU.
Diversos estudos demonstraram a importância da 

inflamação na fisiopatologia da maioria das doenças 
crônicas. Já em 1850, Virchow observou uma associação 
entre a inflamação e doenças como câncer, aterosclerose, 
artrite, diabetes, asma, esclerose múltipla e doença de 
Alzheimer. Foram descritos até hoje mais de 200 quadros 
inflamatórios distintos. Embora se acredite que a inflamação 
aguda seja terapêutica, pois ajudariao organismo a se curar, 
é sabido que a inflamação crônica pode causar doenças. 
Nos últimos trinta anos, foram identificados diversos 
mecanismos moleculares relacionados à inflamação, como 
a ação de enzimas, citocinas, quimiocinas e hormônios. A 
ciclo-oxigenase 2, a lipo-oxigenase 5, o fator de necrose 
tumoral(TNF; tumoral necrosis factor) alfa, as interleucinas 
1, 6, 8, 17, 21 e 23 e a proteína quimiotática de monócitos 
1 são alguns exemplos. O objetivo desta revisão é a 
descrição do TNF-alfa, um dos principais mediadores 
inflamatórios.

O TNF e uma proteína trans membrana produzida 
principalmente pelos macrófagos ativados (TNF-alfa) e pelos 
linfócitos (TNF-beta); o TNF-alfa liga-se a dois receptores, 
TNFRSF1A e TNFRSF1B, e, assim, ativa a apoptose mediada 
por caspas esse a sinalização do fator nuclear kappa B (NF-kB; 
nuclear factor kappa B) e das proteínas ativadora 1, JNK, 
p38, MAPK e ERK. O TNF-alfa e o TNF-beta apresentam 
algumas funções em comum e outras diferentes; pouco se 
sabe sobre a ação do segundo mediador. Outras células 
capazes de produzir o TNF-alfa são as células de Kupffer 

hepáticas, os astrócitos, os linfócitos Te as células ovarianas. 
Em 1985, observou-se que o TNF é capaz de estimular a 
produção de colágenas e prostaglandina E2 pelas células 
sinoviais e pelos fibroblastos dérmicos dos seres humanos, o 
que significa que essa molécula teria um papel importante 
na destruição de tecidos e na remodelação associada as 
doenças inflamatórias.

As alterações na regulação do TNF foram associadas 
a diversas doenças como câncer, obesidade e doenças 
cardiovasculares, neurológicas, psicológicas, dermatológicas 
e autoimunes. Diversos bloqueadores do TNF foram 
aprovados para o tratamento de doenças como artrite 
reumatoide, espondilite anquilosante, doença de Crohn, 
psoríase, hidradenite supurativa e asma refrataria. Alguns 
fármacos capazes de inibir esse mediador são os anticorpos 
monoclonais infliximabe, adalimumabe, certolizumabe 
e golimumabe e as proteínas de fusão a receptores 
circulantes, como o etanercept. Alguns efeitos adversos 
desses fármacos são linfomas, infecções, insuficiência 
cardíaca, doenças desmielinizantes, quadros semelhantes 
ao lupus, indução de autoanticorpos, reações no local da 
administração, além de efeitos adversos sistêmicos.

Em diversos estudos foi verificado que a curcumina e 
capaz de suprimir a produção de TNF pelos macrófagos 
ativos, mesmo na presença de indutores da expressão 
do marcador, como o palmitato, ester de forbol e outras 
citocinas inflamatórias. A curcumina parece atuar em 
nível transcricional por inibição de uma acetil transferase 
especifica, que evita a acetilação de histonas e outras 
proteínas e a transcrição da cromatina. Também se acredita 
que a curcumina diminua a ativação do NF-kB (e a formação 
dos produtos dependentes dele) porvários compostos; 
isso poderia afetar a metilação do promotor do TNF, o 
que reduziria sua função. A administração da curcumina 
atenua a indução dos receptores tipo toll (RTT) 2 e 4 pelos 
lipopolissacarideos e é capaz de inibir a dimerização do 
segundo receptor, tanto quando ela e induzida por ligantes 
como quando ela e independente destes. A curcumina 
também se liga a proteína de diferenciação mieloide 2, o 
que colabora com a inibição da sinalização do RTT4.

A curcumina não apenas inibe a produção do TNF 
como, provavelmente, também bloqueia a sinalização 
celular mediada por esse fator (que depende do NF-kB) 
em vários tipos de célula, reduz a expressão de diferentes 
moléculas de adesão celular nas células do endotélio e 
atua sobre a JNK, MAPK e PI3K/Akt. A curcumina parece 
se acoplar diretamente no sitio de ligação aos receptores 
do TNF-alfa. Em vários modelos animais, foi observado 
que a curcumina e capaz de evitar a inflamação (edema, 
artrite, formação de granulomas e choque séptico) 
induzida por diferentes compostos. Posteriormente, foi 
demonstrado que esses efeitos dependemda ação sobre 
o TNF. Em ratos, camundongos e coelhos, observou-
se uma redução dos níveis de TNF-alfa associada ao 
uso da curcumina, fenômeno que se relacionou com a 
proteção contra o câncer e doenças inflamatórias, como 
doenças cardiovasculares, diabetes, pancreatite aguda, 
enterocolite, enterite, prostatite, neuropatia diabética, 
lesão hepática, ileite, fibrose hepática, fibrose pulmonar 
induzida por radiação, asma, hepatopatias induzidas por 
álcool ou concanavalina A, esteatose hepática não alcoolica, 
insuficiência renal, infecções, fadiga, remodelamento ósseo 
e hiperglicemia induzida por dietas ricas em gorduras.

Os efeitos associados ao uso de curcumina geralmente 
são observados com a administração por via oral de 50 a 
500 mg/kg de peso corporal (máximo de 720 mg/kg), porém 
essas doses são muito baixas para que sejam detectados 
níveis importantes do composto no sangue, possivelmente 
por sua elevada ligação as proteínas plasmáticas ou pela 
rápida distribuição para células e tecidos. Por outro lado, 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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após sua administração por via oral, são detectados 
compostos de curcumina com glicuronideos ou sulfatos no 
plasma. Em seres humanos, a administração de 150 mg de 
curcumina foi eficaz na redução dos níveis plasmáticos de 
diversas citocinas pró-inflamatórias, e o tratamento com 
500 mg de curcumina por sete dias associou-se a redução 
significativa dos peróxidos de lipídeos plasmáticos e do 
colesterol plasmático total, com aumento do colesterol 
associado a lipoproteínas de alta densidade (HDL colesterol).

Em dois estudos concluiu-se que o tratamento com 
curcumina por via oral se associou a redução da expressão 
do TNF-alfa e de outros biomarcadores pro-inflamatórios 
em indivíduos sadios, em doses de 150 a 500 mg.  
Acredita-se que a curcumina seja eficaz para o tratamento 
de doenças relacionadas a esse mediador, como câncer, 
doenças cardiovasculares, metabólicas, neurológicas e 
dermatológicas, artrite reumatoide, doença de Crohn 
e psoríase. A curcumina exerceu efeito sinérgico com 
o metotrexato na redução da artrite em camundongos 
e parece atuar por inibição da ativação de neutrófilos, 
da angiogênese e da produção de diversos mediadores 
pró-inflamatórios dos condrócitos dos seres humanos, 
assim como pela supressão da proliferação e da expressão 
de interleucina 8 pelas células sinoviais. Em estudos 
randomizados, observou-se que a curcumina melhora o 
desempenho no teste de caminhada e os níveis de proteína 
C-reativa em pacientes com artrose, quando combinada 
com a fosfatidilserina, e foi superior ao diclofenaco na 
redução das pontuações de atividade da artrite reumatoide.

A curcumina é potencialmente eficaz no tratamentoe 
possivelmente eficaz na prevenção da colite ulcerativae da 
doença de Crohn, pois melhora os sinais histopatológicos 
da inflamação colônica, diminui a infiltração de linfócitos T 
CD4 e a ativacao do NF-kB na mucosa colônica e suprime 
a expressão de citocinas inflamatórias na mucosa colônica, 
como o TNF-alfa, o interferon gamma e a interleucina 
17, entre outras. A administração de curcumina por via 
oral associou-se a melhora da proctite, a redução da 
necessidade de outros medicamentos e a melhoradas 
pontuações de gravidade da doença de Crohn, e foi 
superior ao placebo para evitar recidivas da colite ulcerativa, 
com melhora significativa do grau de atividade, dos sinais 
endoscópicos e de morbidades associadas a essa doença. 
Também existem evidências de que a curcumina pode 
reduzir o risco de câncer colorretal.

Acredita-se que a curcumina possua propriedades de 
fotos sensibilização e seja eficaz no tratamento da psoríase 
em modelos animais. Essa proteína inibe a proliferação de 
queratinócitos de seres humanos pela supressão de vias 
pró-inflamatórias, reverte às funções antiapoptóticas do 
TNF-alfa nas células da pele e inibe a fosforilasequinase, 
proteína cuja expressão se correlaciona diretamente com 
a atividade da doença. Alguns estudos em camundongos 
sugeriram que a curcumina pode ser útil no tratamento 
da asma, já que ela atenua a hiper-reatividade das vias 
aéreas induzida por alérgenos e regula o oxido nítrico, 
possivelmente com a inibição da ativação do NF-kB.

Diversos estudos sugerem que a curcumina pode suprimir 
as vias pró-inflamatórias associadas a muitas doenças 
crônicas pelo bloqueio da produção e da açãodo TNF e pela 
ligação direta a esse mediador, com demonstrações in vitro 
e in vivo de sua eficácia. Embora poucos estudos tenham 
demonstrado que a curcumina seja eficaz na inibição da 
produção do TNF em seres humanos, está provado que ela 
e segura e tem baixo custo, podendo ser administrada por 
via oral.

Información adiconal en 
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/144972

Comentario

É conhecida a associação que se faz entre o processo 
inflamatório e muitas outras doenças, como neoplasia, 
artrite, aterosclerose, asma e diabetes. Embora a res-
posta inflamatória aguda seja benéfica em termos te-
rapêuticos, a inflamação crônica é prejudicial. Entre os 
diferentes mecanismos subjacentes a resposta inflama-
tória, destaca-se o fator de necrose tumoral (TNF), uma 
proteína sintetizada fundamentalmente por macrófa-
gos e linfócitos, embora ela também possa ser expressa 
por outras células.1

O TNF esta relacionado à ativação da apoptose me-
diada por caspases e com a via de sinalização do fator 
nuclear kappa B (NF-kB). Outra ação importante do TNF 
é o aumento da expressão de colagenases e de prosta-
glandina E2, o que leva à lise tecidual com subsequente 
remodelamento dos tecidos. Essas consequências carac-
terizam os processos inflamatórios.1

A participação do TNF na patogenia de doenças como 
as reumatológicas e a inflamatória intestinal levou ao 
desenvolvimento de anticorpos monoclonais e pro-
teínas de fusão antagonistas do TNF. No entanto, os 
eventos adversos desses fármacos podem limitar sua 
indicação.
Nesse sentido, a curcumina mostrou-se capaz de inibir 

a produção do TNF em modelos in vitro e in vivo, com 
ações inerentes a transcrição, pela inibição da aceti-
lação das histonas e de outras proteínas relacionadas.1 
Foi demonstrado ainda que a curcumina minimiza a 
ativação do NF-kB, assim como age nos receptores do 
tipo toll. Esses mecanismos são potencialmente úteis 
em diversos processos de difícil abordagem, como ar-
trite reumatoide, psoríase e outras doenças nas quais a 
inflamação tem papel importante. Por outro lado, foi 
descrito um provável efeito adicional da curcumina em 
razão de sua interação direta com o TNF.
A esses benefícios somam-se sua elevada biodisponi-

bilidade por via oral e seu alto índice de segurança, 
que foi relatado nos estudos disponíveis, ao contrário 
do que se observou em outros tratamentos tradicionais 
(anti-inflamatórios não esteroides) ou recentes (inibi-
dores do TNF). Destaca-se que, nos estudos disponíveis, 
não foram comprovados eventos adversos que obrigas-
sem a suspensão da administração da curcumina.
Outras moléculas semelhantes, como o Harpagophy-

tum procumbens, estão associados a efeitos antagonis-
tas ao do TNF.2 Em estudos experimentais, os deriva-
dos do H. procumbens tiveram a eficácia comparada a 
do ácido glicirrizico e foram associados a alteração da 
função renal relativa aos mecanismos de transporte.3,4

Em diferentes estudos in vitro e em modelos in vivo, 
observou-se que a curcumina pode atenuar a ação de 
diversas vias pro-inflamatórias presentes em muitas 
doenças crônicas.1,5 A extrapolação desses resultados, 
assim como das experiências em seres humanos, sugere 
que a curcumina pode ser utilizada como uma estra-
tégia anti-inflamatória de administração simples, de 
baixo custo e boa tolerabilidade.
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translocação 4;14, 14;16 ou 14;20), a talidomida não 
melhorou a SLP, e a SG foi reduzida. Uma meta-análise 
desta e de outras investigações revelou que o tratamento 
de manutenção com esse medicamento estava associado a 
um benefício significativo, porém tardio sobre a SG.

Em relação à segurança e à toxicidade, nos grupos que 
receberam talidomida, foram observados mais efeitos 
adversos, especialmente trombose venosa profunda e 
polineuropatia, o que poderia levar ao abandono precoce do 
tratamento, afetando a sua eficácia. No entanto, a duração 
média da terapia nos estudos realizados varia de sete a  
24 meses. Além disso, mediante a análise multivariada, 
não foi detectado impacto sobre a duração do tratamento. 
Igualmente, o tratamento prolongado (> 1 ano) poderia 
estar associado ao maior risco de toxicidade e seleção 
de clones resistentes, especialmente em pacientes sem 
resposta completa. Embora a dose ideal de talidomida seja 
desconhecida, recomendam-se 50 a 100 mg por dia.

A lenalidomida é um medicamento imunomodulador, 
eficaz para o tratamento do MM, tanto no momento do 
diagnóstico quanto nas recidivas. Trata-se de um fármaco 
menos neurotóxico e mais potente do que a talidomida; 
sua eficácia e viabilidade como terapia de manutenção 
foram avaliadas pela primeira vez em um estudo-piloto de 
fase II, no qual a substância foi utilizada após a indução 
com bortezomibe e células-tronco. Nesse estudo, pacientes 
de 65 a 75 anos com MM, sem tratamento prévio, foram 
submetidos a quatro ciclos de bortezomibe, doxorrubicina 
e dexametasona, seguidos de melfalano e TACM. O 
esquema de consolidação incluiu quatro ciclos de 28 dias 
de lenalidomida e prednisona, seguidos de uma etapa de 
manutenção com doses baixas de lenalidomida até que 
houvesse recidiva. Foram observadas respostas de alta 
qualidade após a primeira parte da indução em 58% dos 
102 pacientes incluídos inicialmente, em 82% após o 
tratamento com melfalano e em 86% após a manutenção 
com lenalidomida. Esses resultados indicam que a estratégia 
de indução com bortezomibe seguida de lenalidomida na 
fase de consolidação e manutenção melhora a taxa de 
resposta geral após o TACM; essa melhor resposta está 
associada a maior SG. Os principais efeitos adversos foram 
toxicidade hematológica, neuropatia periférica e risco 
elevado de infecções.

Embora a combinação de lenalidomida e dexametasona 
tenha efeito sinérgico contra o MM, geralmente é 
implementada a monoterapia com o primeiro medicamento 
durante a etapa de manutenção, uma vez que existem 
evidências de que seus efeitos imuno estimulantes são 
antagonizados pelo corticoide de forma dependente da 
dose. A terapia de manutenção é utilizada quando a carga 
tumoral já foi consideravelmente reduzida, e o objetivo é 
controlar as células tumorais remanescentes pela vigilância 
imune ativa.

Recentemente, três estudos clínicos randomizados foram 
publicados, avaliando o uso de lenalidomida como terapia 
contínua. Em um deles foram incluídos 460 pacientes 
< 71 anos que haviam sido submetidos ao TACM, os 
quais foram randomizados para receber o medicamento 
ou placebo, independentemente do regime de indução 
anterior ao transplante. Após um acompanhamento 
médio de 34 meses, verificou-se que o tempo médio 
transcorrido até a progressão da doença (bem como a SG) 
foi significativamente maior nos indivíduos tratados com 
lenalidomida, em comparação com aqueles que receberam 
placebo (46 versus 27 meses, p < 0.001). O tratamento 
foi igualmente eficaz em pacientes com níveis de 
microglobulina beta2 altos ou baixos, bem como naqueles 
que haviam sido previamente expostos à talidomida ou à 
lenalidomida. Na segunda investigação, foram incluídos 
614 pacientes que haviam recebido TACM, os quais foram 
randomizados para receber terapia de consolidação com 

Revisão do tratamento contínuo para 
mieloma múltiplo

Transfusion and Apheresis Science 49(2):147-150, Out 2013

Sint Niklaas, Bélgica
Nos últimos anos, houve avanços no tratamento 

do mieloma múltiplo (MM) que melhoraram de forma 
considerável a taxa de resposta, a duração da remissão 
da doença e a sobrevida global (SG) dos pacientes. 
Alguns desses avanços incluem o uso de altas doses 
medicamentosas durante o tratamento, o transplante 
autólogo de células-tronco (TACM) em pacientes jovens, a 
melhorado tratamento de suporte e, mais recentemente, a 
utilização de medicamentos como talidomida, bortezomibe 
e lenalidomida.

A sobrevida livre de progressão (SLP) dos pacientes que 
são tratados com esses medicamentos é maior do que 
aquela dos que não os recebem; além disso, na última 
década, a SG dos indivíduos com diagnóstico de MM foi 
50% maior do que a dos pacientes diagnosticados antes de 
1996, quando se começou a utilizar a talidomida.

Apesar desses avanços, a maioria dos indivíduos 
eventualmente sofrerá uma recaída e virá a óbito devido 
à doença. Portanto, os próximos desafios são manter a 
resposta ao tratamento, ou até mesmo melhorá-la, evitar 
a recidiva e, eventualmente, prolongara sobrevida. Uma 
vez que a idade avançada e as comorbidades podem 
dificultar a implementação de terapias de resgate no caso 
de recidiva da doença, a manutenção da resposta é uma 
meta especialmente importante em pacientes idosos. A 
terapia de manutenção inclui qualquer tratamento realizado 
após a indução, com o objetivo de aumentar a qualidade 
da resposta e prolongara SLP e a SG. As primeiras tentativas 
com quimioterapia convencional não se associaram a 
melhores resultados; por sua vez, o uso prolongado de 
esteroides é controverso e a eficácia do interferon é escassa, 
além de sua alta toxicidade. Alguns estudos randomizados 
recentes demonstraram o benefício da terapia de 
manutencão com talidomida, bortezomibe ou lenalidomida 
em relação à taxa de resposta, à SLP e à SG. O objetivo 
da presente revisão foi atualizar as informações existentes 
sobre o papel da terapia contínua no MM.

A maioria dos estudos sobre talidomida foi realizada em 
pacientes jovens após serem submetidos ao TCMA. Em 
uma meta-análise de seis estudos clínicos randomizados 
e controlados com um total de 2786 pacientes, foi 
observada melhora na qualidade da resposta e na SLP, 
além de melhora mínima na SG (hazard ratio [HR] de 
0.83, p = 0.07). Esse resultado foi ainda mais expressivo 
quando a talidomida foi combinada com corticosteroides, 
o que indica a existência de um efeito sinérgico desses 
medicamentos. Em outra investigação com 820 indivíduos 
com diagnóstico recente de MM, que inclui dois estudos 
clínicos –sendo que em um deles foram considerados 
pacientes jovens que poderiam receber transplantes 
e, no outro, indivíduos mais velhos que não poderiam 
receber tratamento intensivo–, a manutenção com 
talidomida foi associada à melhorada SLP, sem diferenças 
na SG. Nos participantes de estudos de hibridação por 
fluorescência in situ (FISH) de interfase favorável (com 
anomalias citogenéticas de hiperdiploidia, translocação 
6;14 ou 11;14), foi detectada melhora na SLP (p = 0.004) 
e tendência a melhor sobrevida no acompanhamento 
a longo prazo. Além disso, em indivíduos com FISH de 
interfase desfavorável (duplicação 1q, deleção 17p ou 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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lenalidomida e, em seguida, manutenção com esta ou 
com placebo. Nos pacientes tratados com o medicamento 
durante a etapa de manutenção, a SLP média foi 
significativamente maior que nos que receberam placebo 
(41 versus 23 meses, HR 0.50, p < 0.001); e esse efeito foi 
independente do nível de microglobulina beta2, do perfil 
citogenético e da resposta após o transplante. Após um 
acompanhamento médio de 45 meses, verificou-se que a 
SG em ambos os grupos foi maior que 70%, sem diferenças 
significativas entre os grupos.

Em ambos os estudos, a manutenção com lenalidomida 
foi bem tolerada, sem diferenças significativas quanto 
à toxicidade hematológica ou neurológica e à presença 
de eventos tromboembólicos ou infecções, em 
comparação com o placebo. Foi observado um número 
significativamente maior de casos de novas neoplasias 
primárias nos pacientes tratados com este medicamento 
(8% versus 3% que receberam placebo, e 3.1 em cada 
100 pacientes/ano versus 1.2, respectivamente, no outro 
estudo; p = 0.002). É possível que essa diferença deva-se 
ao fato de que, em uma das investigações, alguns dos 
pacientes haviam recebido previamente quimioterapia de 
indução com ciclofosfamida, etoposídeo e cisplatina, além 
de melfalano. O uso de agentes alquilantes e derivados de 
platina está associado ao risco cumulativo de 10% a 15% 
de síndrome mielodisplásica, leucemia mieloide aguda ou 
ambas.

Em um terceiro estudo, pacientes com 65 anos ou mais 
com diagnóstico recente de MM foram randomizados para 
receber terapia de indução com melfalano, prednisona e 
lenalidomida, seguida de manutenção com lenalidomida 
ou placebo, ou uma indução com melfalano e prednisona 
e, em seguida, placebo. O primeiro esquema foi associado 
à melhor taxa de resposta geral e menor taxa de 
progressão, em comparação com o uso de placebo, com 
ou sem lenalidomida na indução. A SLP dos indivíduos que 
receberam os três medicamentos na indução e, em seguida, 
placebo foi superior à alcançada com a indução por apenas 
melfalano e prednisona nos indivíduos de 65 a 75 anos, mas 
não naqueles com mais de 75 anos, possivelmente devido 
à maior taxa de efeitos adversos associados ao primeiro 
esquema e à necessidade de modificação das doses mais 
frequentemente em indivíduos mais velhos. A manutenção 
com lenalidomida foi relacionada à redução da taxa de 
progressão em 66%, em comparação com o uso de placebo, 
em todos os pacientes, independentemente da idade.

Em um estudo foi avaliado o uso de bortezomibe 
como terapia de manutenção após a indução com 
este medicamento e adriamicina em combinação com 
dexametasona, seguida por quimioterapia intensiva e 
TACM, em comparação com a indução com talidomida, 
adriamicina e dexametasona e manutenção com talidomida. 
O primeiro esquema foi administrado durante dois anos e 
associado à melhora significativa na qualidade da resposta, 
SLP (36 versus 27 meses) e maior SG (HR 0.75, p = 0.02). 
A manutenção com bortezomibe foi mais bem tolerada 
do que com a talidomida, com menor taxa de abandono 
precoce do tratamento. Os pacientes com características 
de alto risco, incluindo aqueles com insuficiência renal 
ou deleção 17p14, foramos que mais se beneficiaram da 
manutenção com bortezomibe. Em um estudo realizado 
em indivíduos idosos, foi observado que a indução com 
bortezomibe, melfalano, prednisona e talidomida, seguida 
pela manutenção com bortezomibe e talidomida, foi 
associada à melhora significativa da SLP, em comparação 
com a indução com bortezomibe, melfalano e prednisona, 
sem terapia de manutenção.

Existem evidências de que a terapia de manutenção é 
benéfica em indivíduos com MM, uma vez que ela está 
relacionada a maior taxa de resposta, SLP e SG. No entanto, 

até momento, não foram determinados a dose, a duração 
nem o esquema de tratamento ideais, com toxicidade 
aceitável e preservação da qualidade de vida.

Información adiconal en 
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142484

Duração da terapia em pacientes com 
mieloma múltiplo recorrente  
ou refratário

Leukemia Research 36(S1):27-34, 2012

Viena, Áustria
O mieloma múltiplo é caracterizado pela proliferação 

descontrolada de plasmócitos monoclonais, que induzem 
imunossupressão considerável e disfunção de múltiplos 
órgãos. Embora essa neoplasia hematológica responda 
normalmente ao tratamento de primeira linha e, algumas 
vezes, haja remissões de longo prazo, a maioria dos 
pacientes eventualmente sofre recidivas, mesmo se 
tiverem apresentado respostas completas ao tratamento 
inicial. As terapias posteriores podem estar associadas 
a novas remissões, mas, em cada recidiva, a neoplasia 
é mais agressiva devido à seleção de clones resistentes 
ao tratamento, e, finalmente, a doença pode se tornar 
refratária a qualquer terapia.

Há evidências de que os novos regimes de tratamento 
com bortezomibe, talidomida e lenalidomida são eficazes 
e bem tolerado sem pacientes com mieloma múltiplo 
recorrente ou refratário, ou ambos (MMRR), e a taxa de 
sobrevida de 5 e 10 anos aumentou consideravelmente 
desde sua incorporação. Apesar dessas melhoras, os 
indivíduos com a doença perdem, em média, cerca 
de 17 anos de vida. Portanto, é necessário otimizar os 
regimes de tratamento para prolongar a sobrevida após 
as recidivas posteriores à terapia inicial. Embora essa 
terapia geralmente dure um número limitado de ciclos ou 
até que seja observada uma melhor resposta, é possível 
que o tratamento contínuo, após a primeira recidiva, 
esteja associado a melhores resultados, pela supressão 
sustentada da doença residual mínima. O objetivo da 
presente revisão foi avaliar as evidências clínicas que 
apoiem as novas alternativas terapêuticas em pacientes 
com MMRR e, especialmente, a duração ideal do 
tratamento.

A monoterapia com talidomida é uma opção útil para 
tratar os indivíduos com MMRR. Embora sua eficácia e 
tolerabilidade tenham sido demonstradas em estudos 
de fase II, não existem estudos clínicos randomizados de 
fase III que a apoiem. Em uma revisão sistemática de 42 
estudos nos quais foi utilizada a monoterapia com esse 
medicamento em 1629 pacientes, foi observado que 
a talidomida gerava pelo menos respostas parciais em 
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29% dos pacientes, e resposta completa em 1.6%, com 
sobrevida global mediana de 14 meses. Esses resultados 
foram validados em seguida, em uma meta-análise  
limitada aos nove estudos nos quais foram incluídos  
> 50 indivíduos, em que a taxa de resposta geral foi de 
28% (2% de resposta completa e 26%, parcial). A dose 
mediana utilizada foi de 200 mg a 800 mg por dia, mas, 
em uma comparação de fase III, foi observado que a 
atividade da talidomida era semelhante à dose de 100 mg 
ou 400 mg, sendo que a menor dosagem foi associada a 
maior segurança.

A combinação de talidomida e dexametasona melhora a 
eficácia (a taxa de resposta geral foi de 41% a 56%); ainda 
mais se a primeira for utilizada em combinações triplas ou 
quádruplas: com dexametasona e bortezomibe (com ou 
sem doxorrubicina), com esse corticoide e ciclofosfamida, 
com bortezomibe, melfalano e um esteroide (prednisona 
ou dexametasona) ou mesmo com lenalidomida, melfalano 
e prednisona. Esses esquemas foram associados a taxas 
de resposta geral de 63% a 90%, e foi relatada resposta 
completa em 2% a 35% dos indivíduos.

Em um estudo clínico de fase III, 669 pessoas com 
MMRR que haviam recebido de uma a três terapias 
prévias foram randomizadas para receber a administração 
intravenosa em bolus de 1.3 mg/m2 de bortezomibe (nos 
dias 1, 4, 8 e 11 de ciclos de três semanas, e, em seguida, 
nos dias 1, 8, 15 e 22 de três ciclos de cinco semanas) 
ou dexametasona (40 mg nos dias 1 a 4, 9 a 12e 17 
a 20 durante quatro ciclos de cinco semanas, e, em 
seguida, 40 mg nos dias 1 a 4 de cinco ciclos de quatro 
semanas). No primeiro grupo, foram observadas taxas de 
resposta geral maiores (38% versus 18%, p < 0.001, e 
resposta completa de 6% versus< 1%, p < 0.001), maior 
tempo transcorrido até a progressão da doença ([TTP] 
6.2 meses versus 3.5, p < 0.001) e melhor sobrevida 
global de um ano (80% versus 66%, p = 0.003), em 
comparação com aqueles que receberam dexametasona. 
Após um acompanhamento mediano de 22 meses, a 
sobrevida no primeiro grupo foi de 29.8 meses, versus 
23.7 (hazard ratio [HR] 0.77, p = 0.0272). Existem 
evidências de que a eficácia do bortezomibe aumenta 
com boa tolerabilidade quando em combinação com 
dexametasona ou doxorrubicina, ou ambas. Além disso, 
é eficaz como parte de esquemas de resgate com quatro 
medicamentos (taxa de resposta geral de 56% a 88%, 
completa, de 6% a 46% e parcial, muito boa, de 34% a 
55%). Existem relatos de taxas de resposta adequadas em 
combinação com dexametasona e ciclofosfamida, com 
melfalano, talidomida e prednisona ou com doxorrubicina, 
dexametasona e lenalidomida.

A monoterapia com lenalidomida é ativa e bem tolerada 
em pacientes com MMRR, e a inclusão de dexametasona 
melhora as taxas de resposta em até 30%. Em dois estudos 
de fase III, os indivíduos receberam placebo ou 25 mg de 
lenalidomida por via oral nos dias 1 a 21 dos ciclos de 28 
dias, e todos os pacientes receberam dexametasona nos 
dias 1 a 4, 9 a 12 e 17 a 20 dos primeiros quatro ciclos, e 
nos dias 1 a 4 dos ciclos posteriores. Em uma análise de 
ambos os estudos, foi observado que a combinação foi 
superior ao uso do corticoide isoladamente, em relação à 
taxa de resposta geral (60.6% versus 21.9%, p < 0.001), 
assim como a duração da resposta (15.8 versus 7 meses,  
p < 0.001), o TTP mediano (13.4 versus 4.6 meses,  
p < 0.001) e a sobrevida global (38 meses versus 31.6,  
p = 0.045). A lenalidomida geralmente é bem tolerada; a 
maioria de seus efeitos adversos é hematológica e pode 
ser tratada com o ajuste da dose. Em um estudo de fase II, 
foi utilizada a combinação de lenalidomida, bortezomibe e 
dexametasona. Foi demonstrado que esse é um esquema 
ativo e bem tolerado em pacientes com a doença, uma 

vez que, após > dois anos de acompanhamento, ele foi 
associado a 78% de respostas mínimas ou superiores, 64% 
de respostas parciais ou superiores e 25% de respostas 
completas. A sobrevida livre de progressão mediana foi de 
nove meses e meio, e a sobrevida global mediana, de  
26 meses. Em um estudo no qual foi avaliada a 
combinação de talidomida, lenalidomida, melfalano e 
prednisona, foi observado que a taxa de resposta parcial ou 
superior foi de 75% (com 32% de respostas parciais muito 
boas e 2% de respostas completas) e a sobrevida global e 
livre de progressão, de 72% e 51%, respectivamente.

Em um estudo clínico, foi observado que as taxas de 
resposta foram maiores nos indivíduos que receberam 
bortezomibe após um único tratamento prévio, em 
comparação com aqueles que haviam sido submetidos a 
várias terapias prévias (45% versus 34%), mas as medianas 
da duração da resposta foram semelhantes; o TTP mediano 
foi de 7 e 4.9 meses, respectivamente. Os resultados 
parecem ser melhores quando se utiliza lenalidomida e 
dexametasona como segunda linha e não como terapia de 
resgate; o tratamento com lenalidomida após a primeira 
recidiva foi associado a 67% de taxa de resposta, contra 
57% quando ela foi utilizada como resgate (p = 0.06). O 
TTP mediano e a sobrevida global foram maiores (17.1 
versus 10.6 meses, p = 0.026, e 42.0 versus 35.8 meses,  
p = 0.041, respectivamente).

Em um estudo, foi observado que o tratamento contínuo 
com lenalidomida e dexametasona foi associado à resposta 
mais profunda (completa ou parcial muito boa) na metade 
dos pacientes nos quais havia sido observada resposta 
parcial inicial. Naqueles em que a resposta foi melhor, a 
duração dessa resposta foi maior (24.0 versus 8.3 meses,  
p < 0.001), assim como o TTP (27.7 versus 12.0 meses,  
p < 0.001) e a sobrevida global (ainda não observada, 
versus 44.2 meses, p = 0.021), em comparação com 
aqueles que alcançaram apenas resposta parcial. A 
sobrevida global mediana naqueles que continuaram o 
tratamento com lenalidomida e dexametasona após o 
aparecimento da resposta parcial foi superior à daqueles 
que abandonaram precocemente a terapia por outros 
motivos que não a progressão da doença (50.9 meses 
versus 35.0, p = 0.0594).

Em outra investigação, o tratamento contínuo com 
bortezomibe após a primeira resposta foi associado a uma 
melhor qualidade das respostas em 56% dos pacientes com 
MMRR, e a duração delas foi proporcional à qualidade. A 
tolerabilidade a esse medicamento, com ou sem a adição de 
dexametasona, foi, em geral, boa em tratamentos  
> seis meses, e não foi observada toxicidade cumulativa. O 
bortezomibe parece ser eficaz inclusive quando utilizado 
na indução e na manutenção em pacientes com mieloma 
múltiplo de diagnóstico recente, e as taxas de resposta 
completa nesses pacientes são altas, assim como a 
sobrevida livre de progressão.

Em relação à talidomida, existem evidências de que a 
maioria dos pacientes deve abandonar o tratamento no 
primeiro ano devido a efeitos adversos, especialmente 
polineuropatia; em pelo menos metade dos indivíduos 
tratados, foi observada neuropatia periférica, e a 
neurotoxicidade depende da dose e é cumulativa.

Em pacientes nos quais houve resposta à terapia inicial 
comum desses três medicamentos, reiniciar o tratamento 
após uma recidiva poderia ser alternativa viável após o 
abandono do medicamento durante > 60 dias, ou mesmo 
após a intervenção de outra estratégia terapêutica. O uso 
repetido de bortezomibe (após uma mediana de 9.9 meses 
sem tratamento), em monoterapia ou combinado com 
dexametasona, doxorrubicina ou talidomida, foi associado a 
taxas de resposta parcial ou superior de aproximadamente 
50% (com 13% de respostas completas), e TTP de  
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6.6 meses. As taxas de resposta foram semelhantes em 
pacientes que haviam recebido uma mediana de três e 
meio tratamentos interpostos entre a terapia inicial e uma 
segunda terapia com bortezomibe.

O novo tratamento com lenalidomida ou talidomida foi 
associado a taxa de resposta parcial ou superior de 44%, e 
TTP mediano de nove meses, com boa tolerância.

A insuficiência renal é uma complicação frequente em 
pacientes com mieloma múltiplo, especialmente os idosos e 
aqueles com doença avançada, de forma que, nesses casos, 
é necessário ajustara dose de lenalidomida (mesmo que 
isso não seja feito com o bortezomibe ou a talidomida) de 
acordo com a depuração de creatinina.

O tratamento com esse medicamento e dexametasona 
parece ser eficaz nesses pacientes, mas está associado a 
uma maior incidência de trombocitopenia e anemia, ainda 
que, ao se ajustar a dose, tenha sido bem tolerado. A 
neuropatia periférica é uma complicação do tratamento 
com talidomida e bortezomibe, portanto, deve ser 
avaliada na terapia contínua com esses medicamentos, 
e, se o último for utilizado, é possível que ela seja 
revertida coma modificação da dose. A exposição 
prolongada à lenalidomida foi associada a efeitos adversos 
hematológicos como neutropenia. Entretanto, a incidência 
de neutropenia febril se apresenta baixa, e existem relatos 
de ocorrência de segundas neoplasias primária sem 
pacientes em tratamento contínuo com esse medicamento 
(2.08 em cada 100 pacientes por ano), o que não parece 
estar correlacionado à duração da terapia. O uso de 
lenalidomida ou bortezomibe foi relacionado a um melhor 
prognóstico em indivíduos com anomalias citogenéticas 
geralmente associadas a resultados ruins, como as 
translocações 4;14, embora em outro estudo nãotenha 
sido confirmado esse efeito da lenalidomida.

Alguns novos medicamentos que estão sendo 
estudados para tratar o MMRR são a pomalidomida  
–que, em combinação com dexametasona, parece ser 
eficaz e bem tolerada inclusive em pacientes refratários 
ao tratamento com bortezomibe e lenalidomida–, o 
panobinostate e o vorinostate, que poderia magir de 
forma sinérgica com a lenalidomida e o bortezomibe, 
além do carfilzomibe, que parece ser eficaz tanto em 
monoterapia quanto em combinação com lenalidomida e 
dexametasona.

Alguns anticorpos monoclonais que estão sendo testados 
são o el otuzumabe, o lorvotuzumabe, o fator de ativação 
antilinfócitos B e o mapatumumabe, e, em diversos estudos 
clínicos, está sendo avaliado o uso de bendamustina.

O tratamento com talidomida, lenalidomida e 
bortezomibe tem melhorado os resultados em pacientes 
com MMRR –com maior sobrevida global e livre de 
progressão–, e a terapia contínua ou repetida com esses 
medicamentos parece ser bem tolerada e está associada a 
respostas clínicas mais profundas e duradouras.

Embora a maioria dos efeitos adversos seja hematológica 
e possa ser controlada com ajustes de dose, os pacientes 
que recebem talidomida ou bortezomibe a longo 
prazo devem ser monitorados para se observar o risco 
de neuropatia periférica, e, quando são tratados com 
lenalidomida, existe um maior risco de segundas neoplasias 
primárias.

Información adiconal en 
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142478

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) 
se destacan por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

Eventos recomendados

60 Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Farmacia Hospitalaria. SEFH 2015
Valencia, España
10 al 13 de noviembre de 2015
www.60congreso.sefh.es

XXVIII Congreso Mundial de la Asociación 
Mundial de Sociedades de Patología y 
Medicina de Laboratorio (WASPaLM)
Cancún, México
18 al 21 de noviembre de 2015
www.waspalm.org

3er Congreso de Oncología Médica y Farmacia 
Oncológica. Tendiendo Puentes 
Toledo, España
26 al 28 de noviembre de 2015
tendiendopuentes@doctaforum.com
www.seom.org

4 th Annual Biosimilars & Biobetters Congress 
2016
Londres, Reino Unido
Abril de 2016
www.biosimilars-congress.com

10th International Congress on Autoimmunity
Leipzig, Alemania
6 al 10 de abril de 2016
autoimmunity.kenes.com

EUROTOX 52th Congress of the European 
Societies of Toxicology
Estambul, Turquía
4 al 7 de septiembre de 2016
www.eurotox2016.com

ECNP 2016 - 29th European College of 
Neuropsychopharmacology Congress 
Viena, Austria
17 al 21 de septiembre de 2016 
www.ecnp.eu

XXI Congreso Latinoamericano de 
Farmacología de la ALF
 Foz do Iguacu, Brazil
4 al 7 de octubre de 2016
www.rafainpalace.com.br

48° Congress of the Brazilian Society of 
Pharmacology and Experimental Therapeutics: 
SBFTE l
Foz do Iguaçu, Brazil
4 al 7 de octubre de 2016
www.sbfte.org.br 

XXXVIII Congreso Anual de la Sociedad de 
Farmacología de Chile
República de Chile
22 al 26 de noviembre de 2016
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