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O artigo publicado por Merlini et al, na revista Neurology and Therapy, em fevereiro de
2020, apresenta os seguintes itens de relevância:1
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Nenhuma morte ocorreu durante
a fase de extensão de 12 meses
para os pacientes V30M*, assim
como para a população não-V30M*
durante o estudo inicial com 12
meses de duração.
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Com VYNDAQEL® (tafamidis
meglumina) o total de sobrevida
desde o início da doença é de 11
a 14 anos, superior à evolução
natural da doença.
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Esse estudo representa a
primeira avaliação do efeito do
VYNDAQEL® na mortalidade de
pacientes com ATTR, tanto com
a mutação V30M*, mais comum,
como não-V30M*, usando dados
dos ensaios clínicos com até 8,5
anos de tratamento.

INTRODUÇÃO
$K$775«XPDGRHQ©DFDXVDGDSHODPXWD
ção no gene da transtirretina (TTR), que a
WRUQDLQVW£YHOHSURYRFDVXDDJUHJD©¥RQRV
tecidos sob a forma de substância amiloide.
Os tecidos e órgãos atingidos são principalmente o sistema nervoso periférico, cora©¥RULQVROKRVHVLVWHPDQHUYRVRFHQWUDO
6HPWUDWDPHQWRDHYROX©¥R«LQH[RU£YHOSDUD
o óbito, em média, em dez anos.2
A progressão e a sobrevida dependem da
PXWD©¥R PDLVGHM£GHVFULWDV LGDGHGH
LQ¯FLRHRULJHPJHRJU£ͤFD$PXWD©¥R90 
da 775 « D PDLV FRPXP H OLJDGD ¢ 3ROLneuropaWLD $77531RX3$) FRPVREUHYLda média estimada de 7 a 17 anos, sendo a
diferença ligada à idade de início e origem
JHRJU£ͤFD PHOKRU SDUD LQ¯FLR SUHFRFH H
origem portuguesa). Para os casos de paFLHQWHVFRPDPXWD©¥RQ¥R90 GD775
a sobrevida varia de 4 a 13 anos, dependendo
da mutação e da apresentação fenotípica,
sendo mais grave para mutações associa-
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VYNDAQEL®SURYRXVHUHͤFD]HP
reduzir a progressão da polineuropatia
na Amiloidose Hereditária Ligada à
Transtirretina (hATTR) nos estudos
clínicos realizados anteriormente,
mas pouco se sabia sobre o
impacto na mortalidade até a
publicação deste estudo.

GDVFRPIHQµWLSRFDUG¯DFRWDOFRPRD9, 3
(sobrevida 2,5 anos a partir do diagnóstico).1,4
Usado desde os anos 1990 para tratamenWRGHVVDFRQGL©¥RR7UDQVSODQWH+HS£WLFR
7+ PRGLͤFRXDKLVWµULDQDWXUDOGDGRHQ©DPHOKRUDQGRDVREUHYLGDHUHGX]LQGRD
evolução da doença. Porém o prognóstico
e a sobrevida após o transplante dependem da idade de início, da mutação e do
fenótipo (apresentação clínica). De acordo
com a experiência de 20 anos acumulada
nos registros da World Transplant Registry (com sede na Suécia), a sobrevida de
SDFLHQWHV3$) $77531 WUDWDGRVFRP
R WUDQVSODQWH KHS£WLFR « GH DSUR[LPDGD
mente, 55%, sendo mais de 80% para os caVRVGHLQ¯FLRDQWHVGRVDQRVH90 com
polineuropatia. Os problemas relacionados
DR WUDQVSODQWH KHS£WLFR V¥R HVFDVVH] GH
órgãos; imunossupressão continuada; progressão da doença atingindo, principalPHQWHFRUD©¥R SRU775VHOYDJHP ROKRH
sistema nervoso central (produção local de
775PXWDGD 5
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O 9<1'$4(/® é um estabilizador seletivo da
7756HXXVR«RUDOHIRLDSURYDGRQD(XURpa,
HPDOJXQVSD¯VHVGD$P«ULFD/DWLQDHQDVLD
SDUDWUDWDUDQHXURSDWLDGDK$775HQRV(VWD
dos Unidos, no Brasil, no Japão, no CanaG£H
QD $XVWU£OLD SDUD WUDWDU DPLORLGRVH FDUG¯DFD
DVVRFLDGD¢WUDQVWLUUHWLQD $775&0 6
Os estudos clínicos pivotais originais e suas
H[WHQV·HVWDQWRSDUDSDFLHQWHV90 TXDQWRSDUDQ¥R90 GHPRQVWUDUDPDHͤF£FLD
de 9<1'$4(/® em reduzir a progressão da
neuropatia, no aumento da qualidade de vida
HHPDVSHFWRVQXWULFLRQDLVFRPERPSHUͤOGH
WROHUDELOLGDGH1RHQWDQWRQ¥RKRXYHHVWXGR
FO¯QLFRTXHWHQKDDYDOLDGRHVSHFLͤFDPHQWHD
PRUWDOLGDGHFRPRGHVIHFKRQDSRSXOD©¥RGH
SDFLHQWHVFRP$775HSROLQHXURSDWLD7-10
8PHVWXGRREVHUYDFLRQDOGH&RHOKRet al
GHPRQVWURXHͤF£FLDGH9<1'$4(/® e do
WUDQVSODQWHKHS£WLFR 7+ QDVREUHYLGDUHODWLvamente à evolução natural, em pacientes com
LQ¯FLRSUHFRFHH$77590 $GLFLRQDOPHQWH
o 9<1'$4(/® foi associado com uma redu©¥RGHQRULVFRGHPRUWHUHODWLYRDR7+4
Recentemente, um estudo clínico origiQDOFRPSDFLHQWHV$775HFDUGLRPLRSDtia dePRQVWURX HͤF£FLD GH 9<1'$4(/® em
reduzir a mortalidade.11

O ESTUDO ATUAL1
Esse estudo é o primeiro a avaliar o efeito
de 9<1'$4(/® (tafamidis meglumina) na
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PRUWDOLGDGH GH SDFLHQWHV FRP $775 H QHXURSDWLD 90  H Q¥R90  LQFOX¯GRV QRV
estudos clínicos citados anteriormente, por
um período de observação de até 8,5 anos.
$DQ£OLVHEDVHRXVHHPGDGRVDFXPXODGRV
GRVHQVDLRVM£TXHDVPRUWHVHUDPUHODWDGDV
nesses ensaios como parte das medidas de
segurança durante todo o período do estudo
e por até 30 dias após a saída do paciente.
)RLFRQGX]LGDXPDDQ£OLVHGH.DSODQ0HLHU
do tempo até à morte para a totalidade da
população desses estudos, a qual usou,
pelo menos, uma dose de 9<1'$4(/®, com
data de corte em 3 de janeiro de 2017. HouYHHVWUDWLͤFD©¥RGDSRSXOD©¥RSRUPXWD©¥R
90 HQ¥R90 
A população de pacientes com a muta©¥R90 TXHXVRX9<1'$4(/® foi ainda
HVWUDWLͤFDGDHPWDIDPLGLVWDIDPLGLVHSODcebo-tafamidis, ou seja, aqueles que usaram
9<1'$4(/® desde o ensaio clínico original
e permaneceram em uso, após passarem
aos estudos de extensão, e aquela população que usou placebo no ensaio original
e migrou para 9<1'$4(/®, após iniciar os
estudos de extensão.
&RP UHOD©¥R ¢ SRSXOD©¥R Q¥R90  HVses indivíduos usaram 9<1'$4(/® tanto no
estudo original quanto em suas extensões,
pois tratou-se de um estudo open-label.
Foi calculada a porcentagem de pacientes
vivos ano a ano, após a primeira dose de

9<1'$4(/®. Os pacientes que completaram o estudo ou descontinuaram-no foram
censurados no último contato; os que permaneceram foram censurados na data de
corte em 3 de janeiro de 2017. As mortes
registradas incluíram aquelas após transSODQWHKHS£WLFRHRXFDUG¯DFR
Com relação aos pacientes que descontinuaram precocemente e estavam no braço placebo do ensaio original, estes foram incluídos na população placebo-tafamidis; os que
foram randomizados para 9<1'$4(/® e
descontinuaram precocemente foram incluídos no grupo tafamidis-tafamidis.
O tempo médio acumulado de exposição
ao 9<1'$4(/® para as três populações
foi de: 4,8 anos para os pacientes tafaPLGLVWDIDPLGLV 90  Q     DQRV
para SODFHERWDIDPLGLV 90  Q    H
DQRVSDUDQ¥R90  Q  
(P WHUPRV GH DVSHFWRV GHPRJU£ͤFRV GH
baseline, a população de pacientes não90 GLIHUHGDVGHPDLVSRUDSUHVHQWDUSDcientes com mais idade, maior
tempo e gravidade de doença.
Um total de 68 pacientes descontinuou o estudo. A maior
causa para descontinuação
IRLRWUDQVSODQWHKHS£WLFR  
'RLV SDFLHQWHV Q¥R90 
descontinuaram por transplante cardíaco (1) e combinaGRI¯JDGRFRUD©¥R  

Nesses ensaios clínicos, a presença do
SDFLHQWHHPͤODGHWUDQVSODQWHGHµUJ¥RV
não foi usada como critério de exclusão. A
descontinuação ocorria quando os pacienWHVHUDPFKDPDGRVDRWUDQVSODQWH3RUWDQWR
SDUDHVVHVSDFLHQWHVRWUDQVSODQWHKHS£WLFR
não pode ser considerado terapia de resgate,
M£TXHHUDRstandard of care.
As mortes ocorridas durante o estudo pivotal de 18 meses, no total de quatro, foram
DSµVRWUDQVSODQWHKHS£WLFR  HSRUWDPponamento cardíaco após a inserção de
marca-passo (1).
1HQKXPD PRUWH RFRUUHX GXUDQWH D IDVH
de extensão de 12 meses para os pacienWHV90 DVVLPFRPRSDUDDSRSXOD©¥R
Q¥R90  GXUDQWH R HVWXGR LQLFLDO FRP
12 meses de duração.
Durante o estudo de extensão que se seguiu, até à data de corte, sete outras morWHV RFRUUHUDP 90   H Q¥R90 
4). 1HQKXPDGHODVIRLFRQVLGHUDGDUHODFLRnada ao tratamento.

“NENHUMA
MORTE OCORREU
DURANTE A FASE
DE EXTENSÃO DE
12 MESES PARA
OS PACIENTES
V30M*[...]”

$ DQ£OLVH GH .DSODQ0HLHU
revelou uma porcentagem de
pacientes vivos por intervalo de até nove anos, com
,QWHUYDOR GH &RQͤDQ©D ,& 
de 95% para a população de
SDFLHQWHV 90  GH 
(53,1-96,4) para a subpopula©¥R77HGH  
SDUDDVXESRSXOD©¥R37
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1¥R KRXYH FRPSDUD©¥R HVWDW¯VWLFD IRUPDO
dessas duas subpopulações, mas essa diferença não foi considerada estatisticamente
VLJQLͤFDWLYDGHYLGR¢VREUHSRVL©¥RGRV,&V
3DUDDSRSXOD©¥RGHSDFLHQWHVQ¥R90 
a porcentagem de pacientes vivos em até
RLWRDQRVIRLGH ,& 
Se considerarmos que o tempo médio de
sobrevida sem tratamento para os pacienWHV$775«UHSRUWDGRQDOLWHUDWXUDFRPRGH]
anos e que os pacientes, ao ingressarem
QHVVHV HQVDLRV FO¯QLFRV M£ DSUHVHQWDYDP
de três a cinco anos de doença e permaneceram vivos tratados com 9<1'$4(/®, de
75% a 85%, em oito a nove anos, o total de
sobrevida desde o início da doença é de 11
a 14 anos, superior à evolução natural.
Algumas limitações desse estudo comentado:
1. Morte relatada apenas para paciente
durante o estudo e até 30 dias após;
2. Estudos com populações pequenas
SULQFLSDOPHQWHDQ¥R90 
3. Falta de grupo controle placebo para o
JUXSRQ¥R90 

4.0HOKRULD GR standard of care durante
o tempo decorrido dos estudos, o que
afeta a mortalidade e a sobrevida.

COMENTÁRIO FINAL
$VVRFLDGDDRHIHLWREHQ«ͤFRHYLGHQFLDGR
nos estudos anteriores e nas publicações
GHYLGDUHDOHPSDFLHQWHV90 HQ¥R90  FRP $775 SDUD D SURJUHVV¥R
da neuropatia, além da qualidade de vida
HGRHVWDGRQXWULFLRQDOK£WDPE«PHYLdência de benefício com relação à sobrevida, com o uso de 9<1'$4(/® (tafamidis meglumina).4,6,7,9,11
$LGHQWLͤFD©¥RSUHFRFHGRVFDVRVHRLQ¯FLR
precoce de tratamento com 9<1'$4(/®,
FRQIRUPHM£GHPRQVWUDGRHPVXESRSXODção com pouca gravidade de neuropatia,
desde a fase inicial do tratamento, condiFLRQDPXPSURJQµVWLFRPXLWRIDYRU£YHO
(VVDLGHQWLͤFD©¥RGHFDVRVHLQVWLWXL©¥R
precoces do tratamento com 9<1'$4(/®
deverão se refletir, também, na sobrevida
PDLRUGHSDFLHQWHVK$77512

*As variantes relatadas na literatura mais antiga podem usar a nomenclatura histórica. Recentemente,
houve uma atualização na nomenclatura relacionada ao gene da TTR, incluindo os 20 aminoácidos que
V¥RFOLYDGRVQDSURWH¯QD775ͤQDO'HVVDIRUPDDPXWD©¥R9DO0HWSDVVDDVHUFKDPDGDGH9DO0HW
assim como a mutação Val122Ile passa a ser nomeada de Val142Ile, correspondendo, portanto, às mesmas variantes.3
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TRATAMENTO DE LONGO PRAZO COM VYNDAQEL®
(TAFAMIDIS MEGLUMINA) PODE RESULTAR EM BENEFÍCIO
DE SOBREVIDA PARA PACIENTES COM PAF (ATTR-PN).1
EFICÁCIA Primeiro tratamento medicamentoso2,3 a apresentar :
Atraso no comprometimento
neurológico em pacientes
adultos com PAF em estágio
inicial e intermediário,4 podendo,
assim, aumentar a sobrevida
desses pacientes.1

5HGX©¥RGDPRUWDOLGDGHSRU
WRGDVDVFDXVDVHLQWHUQD©·HV
relacionadas a eventos
cardiovasculares em pacientes
FRP$775&0GRWLSR
selvagem ou hereditária.4

segurança
Em longo prazo, Vyndaqel® IRLDVVRFLDGRDXPSHUͤOIDYRU£YHOGH
VHJXUDQ©DWROHUDELOLGDGHFRPDQRVGHHYLG¬QFLD1 para terapia de
1ª linha recomendada para pacientes de PAF em estágio 1.

Acesso
Primeiro e único medicamento fornecido pelo SUS7 para tratamento
de pacientes portadores de PAF (Polineuropatia Amiloidótica Familiar
associada à Transtirretina) em estágio inicial.
(ͤF£FLD1,4,10VHJXUDQ©D5,6,8-10
HPHQRUPRUWDOLGDGH9QR
|WUDWDPHQWRRUDO2-4SDUD$775

Acesse a bula
atualizada

DOSAGEM ORAL
PAF
ATTR-CM
(ATTR-PN)
4

20 mg/dia.4

80 mg/dia.

Cadastre-se no Pfizer Pro!
ro!
Tenha acesso à biblioteca Pfizer OVID
VID®
com revistas científicas atualizadas
as
diariamente para acesso gratuito e integral.

pfizerpro.com.br
.com.br

www.pausapravida.com.br
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devem tomar este medicamento. Mulheres com potencial para engravidar deverão utilizar um método contraceptivo eficaz durante o tratamento com Vyndaqel®, e durante um mês após o tratamento, devido à meia-vida prolongada.
Vyndaqel® é um medicamento classificado na categoria C de risco de gravidez. Portanto, este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Vyndaqel® não deve ser
utilizado durante a amamentação. Não foram feitos estudos sobre o efeito de Vyndaqel® na habilidade para dirigir e operar máquinas. Este medicamento contém glicerol que pode causar um teste positivo para doping. Reações
adversas: Muito comum: Infecção do trato urinário, infecção vaginal, diarreia e dor abdominal superior Interações: O tafamidis tem o potencial de inibir o transportador de efluxo BCRP (proteína resistente ao câncer da mama) e
pode aumentar a exposição sistêmica dos substratos deste transportador. O tafamidis pode ter o potencial de inibir os transportadores de ânions orgânicos 1 (OAT1) e OAT3 e pode causar interações fármaco-fármaco com substratos
destes transportadores. Entretanto, não é esperado que a inibição dos transportadores OAT1 ou OAT3 por tafamidis resulte em interações clinicamente significativas. Posologia: Polineuropatia amiloide por transtirretina (ATTR-PN):
A dose recomendada de Vyndaqel® é 20 mg de tafamidis meglumina por via oral, uma vez por dia, tomada com ou sem alimentos. Cardiomiopatia amiloide da transtirretina (ATTR-CM): A dose recomendada de Vyndaqel® é 80 mg
de tafamidis meglumina (administrada como quatro cápsulas de 20 mg) uma vez ao dia. Vyndaqel® pode ser tomado com ou sem alimentos. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ
SER CONSULTADO. MS – 1.2110.0462. Para informações completas, consulte a bula do produto (VYNCAP_15). Documentação científica e informações adicionais estão à disposição da classe médica mediante solicitação. Wyeth
Indústria Farmacêutica Ltda. Rua Alexandre Dumas, 1.860, São Paulo – SP – CEP 04717-904 Tel.: 0800-0160625. www.pfizer.com.br. Wyeth é uma empresa do Grupo Pfizer.

Contraindicação: Vyndaqel® é contraindicado a pacientes com hipersensibilidade conhecida ao tafamidis ou a qualquer outro componente da fórmula. Interação medicamentosa: O tafamidis tem o potencial de inibir o transportador de efluxo BCRP (proteína resistente ao câncer da mama) e pode aumentar a exposição sistêmica dos substratos deste
transportador e pode ter o potencial de inibir os transportadores de ânions orgânicos 1(OAT1) e OAT3 e pode causar interações fármaco-fármaco com substratos destes
transportadores. Entretanto, não é esperado que a inibição dos transportadores OAT1 ou OAT3 por tafamidis resulte em interações clinicamente significativas.

NÃO FORAM FEITOS ESTUDOS SOBRE O EFEITO DE VYNDAQEL® NA HABILIDADE PARA DIRIGIR E OPERAR MÁQUINAS.
O conteúdo é de responsabilidade do autor e não expressa
necessariamente a opinião da Wyeth Ind. Farmacêutica Ltda.
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