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RESUMO 

Introdução: A Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN) é uma patologia rara e 
adquirida que possui três manifestações clínicas distintas: hemólise intravascular 
mediada pelo complemento, significativo aumento na incidência de episódios 
tromboembólicos e graus variados de falência da medula óssea. O tratamento 
depende do grau da doença e inclui transplante de medula óssea, tratamento de 
suporte e o anticorpo monoclonal eculizumabe. O objetivo deste estudo foi avaliar de 
que forma a incorporação do eculizumabe no SUS pode auxiliar o tratamento de 
indivíduos portadores desta doença no Brasil. Metodologia: Realizou-se uma 
revisão integrativa da literatura com pesquisa no banco de dados Scopus utilizando 
como descritores "eculizumab” and “Brazil”. Não foi aplicado nenhum critério quanto 
ao tempo da publicação ou ao tipo de artigo (revisão ou artigo original). Ao todo, 
foram selecionados quatro artigos para compor a presente revisão. Resultados e 
Discussão: A HPN, apesar de condição hematológica rara, pode trazer sérios 
prejuízos à saúde do paciente. Alguns estudos foram realizados no Brasil para 
avaliar os tratamentos disponíveis. Um dos tratamentos é o uso do eculizumabe, 
anticorpo monoclonal contra a fração C5 do complemento. Este medicamento foi 
incorporado ao SUS recentemente e o tratamento torna-se mais acessível e 
representa o fim das judicializações. O transplante de medula óssea, tratamento 
com finalidade curativa, não é primeira escolha devido à sua alta morbimortalidade. 
Sendo assim, o eculizumabe representa um ganho para a saúde pública e um 
melhor acompanhamento destes pacientes pelo SUS. Conclusões: A incorporação 
do eculizumab no SUS representa avanço para o tratamento da HPN diminuindo 
custos com demandas judiciais. É necessário acompanhamento dos pacientes 
tratados pelo SUS, elaboração de indicadores e avaliação dos custos no sistema 
público. 
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ABSTRACT 

Introduction: Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) is a rare and acquired 
pathology that has three distinct clinical manifestations: complement-mediated 
intravascular hemolysis, significant increase in the incidence of thromboembolic 
episodes and varying degrees of bone marrow failure. Treatment depends on the 
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degree of the disease and includes bone marrow transplantation, supportive 
treatment and the monoclonal antibody eculizumab. The objective of this study was 
to evaluate how the incorporation of eculizumab in the SUS can help the treatment of 
individuals with this disease in Brazil. Methodology: An integrative literature review 
was conducted with research in the Scopus database using as descriptors 
"eculizumab" and "Brazil". No criteria were applied regarding the time of publication 
or the type of article (review or original article). In all, four articles were selected to 
compose the present review. Results and Discussion: PNH, despite a rare 
hematological condition, can cause serious damages to the patient’s health. Some 
studies were conducted in Brazil to evaluate the available treatments. One of the 
treatments is the use of eculizumab, monoclonal antibody against the C5 fraction of 
complement. This medicine has recently been incorporated into the SUS and the 
treatment becomes more accessible and represents the end of judicializations. Bone 
marrow transplantation, treatment with curative purpose, is not the first choice due to 
its high morbidity and mortality. Therefore, eculizumab represents a gain for public 
health and a better follow-up of these patients by the SUS. Conclusions: The 
incorporation of eculizumab in the SUS represents an advance for the treatment of 
PNH, decreasing costs with lawsuits. It is necessary to monitor patients treated by 
SUS, develop indicators and evaluate costs in the public system. 

Keywords - Bone marrow diseases; hemolytic anemia; thrombosis.  
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INTRODUÇÃO 

A Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN) é uma doença hematológica adquirida 
e rara, que cursa com algumas características básicas: hemólise intravascular, 
tendência à eventos trombóticos e insuficiência da medula óssea. A HPN é causada 
por mutações somáticas no gene PIG-A (que codifica a subunidade A da 
fosfatidilinositol N-acetilglucosaminiltransferase A) em um ou mais clones da célula-
tronco hematopoiética. O produto genético do PIG-A é necessário para a biossíntese 
de âncoras de glicosilfosfatidilinositol (GPI). Assim, as mutações no PIG-A levam a 
uma deficiência de proteínas ancoradas em GPI. Dentre elas estão o CD55 e o 
CD59, que controlam a ativação da cascata do complemento (DEVALET et al., 2015; 
HILL et al., 2017). 

A avaliação laboratorial na suspeita diagnóstica inclui hemograma que apresenta 
anemia, volume corpuscular médio (VCM) normal a aumentado, número de 
reticulócitos elevado, lactato desidrogenase elevada. Importante destacar que a 
trombose é um dos eventos mais importantes e a principal causa de mortalidade. 
Segue sendo um dos desafios do manejo da HPN. O tratamento consiste em 
transplante de medula óssea e uso do eculizumabe como terapia farmacológica 
(HILL et al., 2017). 
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O objetivo deste estudo foi avaliar de que forma a incorporação do eculizumabe no 
Sistema Único de Saúde pode auxiliar o tratamento de indivíduos portadores desta 
doença no Brasil.  

METODOLOGIA 

Realizou-se uma revisão integrativa da literatura com pesquisa no banco de dados 
Scopus utilizando como descritores "eculizumab” and “Brazil”. A revisão integrativa 
proporciona a síntese do conhecimento e a aplicabilidade de estudos significativos 
na prática e é apontada como uma ferramenta importante no campo da saúde 
(SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). Não foi aplicado nenhum critério quanto ao 
tempo da publicação ou ao tipo de artigo (revisão ou artigo original). Foram 
encontrados onze artigos. Entre estes artigos, foram selecionados os que mais 
possuíam afinidade com a proposta da pesquisa. Ao todo, foram selecionados 
quatro artigos para compor a presente revisão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A HPN, de acordo com as manifestações clínicas, pode ser classificada em três 
tipos: HPN clássica, HPN associada a outra anormalidade da medula óssea e HPN 
subclínica. A HPN clássica é caracterizada por hemólise intravascular, porém sem 
alteração da medula óssea. A HPN associada a outra anormalidade da medula 
óssea caracteriza-se pela presença ou histórico de insuficiência da medula óssea 
em conjunto com evidências clínicas e laboratoriais de hemólise intravascular e na 
HPN subclínica os pacientes não apresentam evidências clínica ou laboratorial de 
hemólise (DE AZAMBUJA et al., 2015).  

Estudo realizado por AZAMBUJA e colaboradores (2015), descreveu uma população 
brasileira de pacientes com HPN. O estudo incluiu 103 pacientes que demonstraram 
a presença de um clone da HPN e possuíam dados clínicos disponíveis. O 
diagnóstico foi estabelecido por citometria de fluxo que é o padrão-ouro para o 
diagnóstico e monitoramento da HPN, mesmo em pacientes com clones pequenos 
(CORREIA et al., 2016). O estudo concluiu que o clone maior estava associado a 
sintomas clássicos e maior risco de trombose, mesmo em pacientes com 
insuficiência da medula óssea, enquanto um clone menor estava associado à 
aplasia da medula óssea (DE AZAMBUJA et al., 2015).  

O manejo da HPN clássica tem sido realizado com eculizumabe com bons 
resultados. O eculizumabe é um anticorpo monoclonal humanizado que bloqueia a 
ativação do complemento terminal no nível C5 e previne a formação de C5a e o 
complexo de ataque à membrana C5-9. Este medicamento melhora a qualidade de 
vida dos pacientes, reduzindo a quantidade de transfusões sanguíneas e eventos 
trombóticos (CAETANO et al., 2020; HILL et al., 2017).  

Estudo publicado por BASTOS e colaboradores (2018) avaliou as condições de uma 
paciente com HPN e gestante. A paciente de 38 anos foi diagnosticada com HPN 
em 2007 e em 2014 iniciou o tratamento com eculizumabe. Engravidou no ano de 
2015 e foi acompanha durante este tempo. Apresentou várias descompensações 
devido a reduções forçadas do medicamento e ao final da 35ª. semana de gestação 
a hemoglobina apresentou uma dosagem de 3,8 g/dL quando a gestação foi 
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interrompida. O manejo da HPN em gestante é mais complicado e no ano do 
tratamento, o eculizumabe não estava disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). 

O eculizumabe foi alvo de muitas ações judiciais para garantir a compra do 
medicamento para pacientes necessitados. Pesquisa realizada por CAETANO e 
colaboradores (2020) examinou as aquisições de eculizumabe, medicamento de alto 
custo, pelos órgãos federais brasileiros, em termos das quantidades compradas, 
gastos e preços. O eculizumabe representou gastos extremamente significativos 
para o Ministério da Saúde no período de 2007 a 2018. Todas as compras foram 
feitas para atendimento de demandas judiciais.  

No entanto, o eculizumabe foi incorporado ao SUS para tratamento de pacientes 
com HPN através da Portaria Nº 77, de 14 de dezembro de 2018 (BRASIL, 2018a). 
Alguns condicionantes são necessários para esta incorporação como atendimento e 
tratamento restritos a hospitais que integrem a Rede Nacional de Pesquisa Clínica, 
registro dos dados clínicos e farmacêuticos em sistema nacional informático do SUS 
e negociação para redução significante de preço. Além disso, Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) disponibilizou o relatório de 
recomendação do eculizumabe para o tratamento da HPN (BRASIL, 2018b). 

Sendo assim, este importante medicamento do Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica representa um ganho para a saúde pública no tratamento 
da HPN. Apesar de condição rara, existem casos no Brasil que não são bem 
conhecidos pela epidemiologia.  O transplante de medula óssea é terapia 
potencialmente curativa mas não é a primeira opção pois está associado a alta 
morbimortalidade. O acesso ao medicamento também representa uma economia ao 
sistema público com o fim das judicializações e acompanhamento destes pacientes 
pelo sistema de saúde. Desta forma, é possível novos estudos a nível de Brasil e 
monitoramento dos pacientes diagnosticados com HPN e os efeitos do tratamento 
com eculizumabe disponibilizado pelo SUS.   

CONCLUSÕES 

A incorporação do eculizumabe no SUS representa avanço para o tratamento da 
HPN diminuindo custos com demandas judiciais. O tratamento demonstra redução 
na hemólise, estabilização dos níveis de hemoglobina, redução dos requisitos de 
transfusão e melhoria da qualidade de vida. No entanto, é necessário avaliar a longo 
prazo a eficiência do tratamento e os custos pelo sistema público.  
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