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ANEXO II
PROTOCOLO DE USO DA TALIDOMIDA NO MIELOMA MÚLTIPLO
1- Introdução:
O Mieloma Múltiplo corresponde a 1% de todos os tipos de
câncer e a 10% das neoplasias hematológicas, sendo mais freqüente
que a Leucemia Mieloide Crônica e a Doença de Hodgkin. É uma
doença que acomete predominantemente velhos, com mediana de
idade ao diagnóstico de 66 anos.
Estudos mostraram que a atividade antiangiogênica da Talidomida pode desempenhar um papel no controle eficaz do Mieloma
Múltiplo. No caso de recidivas ou de refratariedade à quimioterapia,
foi demonstrada melhora da sobrevida com a sua utilização. A Talidomida pode ser usada isoladamente ou associada a outros medicamentos, e os esquemas que a contêm podem ser de primeira linha
de tratamento ou para os casos refratários ou recidivados que não a
tenham recebido como primeiro tratamento.
2- Classificação CID 10: Mieloma Múltiplo C900
3- Diagnóstico Laboratorial:
- Exame histopatológico: presença de plasmócitos displásicos
no interior da medula óssea detectados na biópsia desta, tumoração(ões) plasmocitária(s) extra-medular(es) detectada(s) por biópsia
local ou medulograma (mielograma): presença de mais de 10% de
plasmócitos clonais e
- Eletroforese de proteínas séricas ou urinárias: na eletroforese de proteínas séricas, presença de componente M monoclonal
(representando imunoglobulinas monoclonais e cadeias leves de imunoglobulinas) em 80% dos casos e de um padrão eletroforético de
hipogamaglobulinemia sem um pico monoclonal (representando somente cadeias leves de imunoglobulinas) em 20% dos casos. Na
eletroforese de proteínas urinárias, presença de pico monoclonal de
cadeias leves (kappa ou lambda).
- Presença de lesões em órgãos-alvo, como anemia e lesões
ósseas de padrão lítico, hipercalcemia e insuficiência renal.
4- Critérios de Inclusão:
- Pacientes do sexo masculino com diagnóstico de mieloma
múltiplo;
- Pacientes do sexo feminino em idade não reprodutiva com
diagnóstico de mieloma múltiplo;
- Pacientes do sexo feminino com diagnóstico de mieloma
múltiplo em idade reprodutiva que estejam usando dois ou mais
métodos contraceptivos por pelo menos 1 mês antes do início do
tratamento e com teste de gravidez negativo pré-início de tratamento.
Os métodos anticoncepcionais devem ser mantidos pelo menos até 1
mês após o término do tratamento;
- Pacientes com mieloma múltiplo recém-diagnosticado, recidivado ou refratário à quimioterapia, sendo que o tratamento somente pode continuar após 03 (três) meses se houver comprovação
laboratorial da remissão da doença.
5- Critérios de Exclusão:
- Pacientes do sexo feminino: mulheres em idade reprodutiva
que não estejam usando pelo menos dois métodos contraceptivos ou
que estejam grávidas ou que tenham intenção de engravidar;
- Pacientes com neuropatia periférica grau II ou maior;
- Pacientes que não concordem ou não assinem o Termo de
Responsabilidade/Esclarecimento;
- Pacientes com hipersensibilidade à Talidomida ou componentes da fórmula.
6- Tratamento:
Nos casos de primeira linha de tratamento, já foi demonstrado benefício com a utilização de Talidomida associada aos esquemas quimioterápicos, com aumento das taxas de resposta e de
sobrevida livre de progressão da doença. Entretanto, verificou-se uma
maior incidência de trombose venosa profunda, embolia pulmonar e
neuropatia periférica. Sua utilização em primeira linha não inviabiliza
ou contra-indica o transplante autólogo de células tronco hematopoéticas.

No caso de recidivas da doença ou de refratariedade à quimioterapia, foram demonstradas melhores taxas de resposta e de sobrevida com esquemas quimioterápicos que contêm Talidomida.
Esquemas de manutenção com Talidomida após tratamento
inicial também foram avaliados em estudos recentes e evidenciaram
melhora de sobrevida geral e melhores taxas de sobrevida livre de
progressão da doença.
A Talidomida foi avaliada em pesquisas do Arkansas Research Center no no qual 169 pacientes receberam uma dose experimental (começando com 200 mg/dia , acrescentando 200mg a
cada 2 semanas de acordo com a tolerância à dose máxima de 800
mg/dia) de Talidomida como único agente para mieloma múltiplo
refratário. De acordo com a pesquisa, 36% dos pacientes alcançaram
pelo menos 25% de redução no componente M , correspondendo a
uma redução significativa na plasmocitose na medula óssea . Os 124
pacientes sobreviventes foram avaliados durante 18 meses. Nesse
período, 78% dos 56 pacientes responsivos (25% de redução na
proteína M) sobreviveram, quando comparados aos 53% dos 68 que
continuaram a não responder ao tratamento.
Os esquemas terapêuticos que incluem Talidomida podem
ser usados como primeira linha de tratamento ou nos casos refratários
que não tenham recebido Talidomida à época do diagnóstico.
6.1- Apresentação:
A Talidomida é apresentada em comprimidos de 100mg.
6.2- Esquema de Administração:
O tratamento preconizado com Talidomida para o mieloma
múltiplo refratário é de 200mg/dia acrescentados de 200mg a cada 2
semanas com limite de 400mg/dia ou até o limite de tolerância do
paciente em relação aos efeitos colaterais. A dose diária é de 100mg,
por via oral, nos primeiros 14 dias e, não havendo intolerância,
aumentar para 200mg continuamente até progressão da doença. Havendo intolerância, manter a dose de 100mg ao dia. Usar continuamente até progressão de doença.
6.3- Efeitos Colaterais:
O principal efeito adverso da Talidomida é a teratogenicidade, sendo particularmente sensível o período da 5ª a 8ª semana de
concepção. Uma única dose de 100mg neste período é suficiente para
produzir malformações.
Os efeitos adversos mais comuns são: cardiovasculares (edema, hipotensão), neurológicos (fadiga, sonolência, tonteira, neuropatia
periférica, confusão, ansidedade, agitação, febre, cefaleia), dermatológicos (rash cutâneo, descamação, pele seca, acne), endócrinos
(hipercalcemia), gastrointestinais (constipação, náuseas, anorexia, alteração do peso, diarreia), hematológicos (leucopenia, neutropenia,
anemia, linfadenopatia), hepáticos (aumento de transaminases e bilirrubinas), neuromusculares (fraqueza, tremor, mialgia, parestesia,
artralgia), renais (hematúria), respiratórios (dispneia) e diaforese.
Menos comumente, ocorre: edema facial, insônia, vertigem,
dor, dermatite, prurido, alteração ungueal, dislipidemia, xerostomia,
flatulência, dor dentaria, impotência sexual, disfunção hepática, rigidez de nuca, dor cervical ou lombar, albuminúria.
A Talidomida aumenta o efeito sedativo dos barbitúricos,
álcool, clorpromazina e reserpina e reduz os efeitos clínicos produzidos pela histamina, serotonina, acetilcolina e prostaglandinas.
A maior parte dos efeitos colaterais que causam suspensão
da Talidomida são reversíveis com a sua suspensão.
A neuropatia periférica pode deixar sequela, e deve-se estar
atento a esta complicação, pois quanto mais precoce o seu diagnóstico
maiores são as chances de reversão do quadro. Em caso de neuropatia
periférica grau I (parestesia, fraqueza ou perda de reflexos sem perda
de função), deve-se considerar redução da dose; em caso de neuropatia periférica grau II ou maior (interferindo com a função), a
medicação deve ser suspensa.
Há poucos relatos de trombose venosa profunda associada ao
uso de Talidomida em DECH crônica, e a indicação ou não de
profilaxia deve ser avaliada caso a caso, levando-se em consideração
outros fatores de risco.
Especificamente em tratamento de DECH crônica com Talidomida, não parece haver aumento de infecções.
7- Termo de Responsabilidade/Esclarecimento:
É obrigatória a cientificação do paciente, ou de seu responsável legal, dos potenciais riscos e efeitos colaterais relacionados
ao uso do medicamento preconizado neste Protocolo, o que deverá ser
formalizado por meio da assinatura do Termo de Esclarecimento para
o Usuário da Talidomida, de acordo com o modelo constante do
Anexo IV da Portaria nº 354/MS/SNVS, de 15 de agosto de 1997,
publicada no Diário Oficial da União de 18 de agosto de 1997.
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