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 Consulta Pública CONITEC/SCTIE Nº 64/2018 - Técnico - Clofazimina para hanseníase paucibacilar

  Identificação do participante 

1) Informe o tipo de pessoa:  

Pessoa Jurídica

1.9) CNPJ:  

05.863.553/0001-91

1.10) Razão social:  

Sociedade Brasileira de Hansenologia

1.11) Nome:  

Socidade Brasileira de Hansenologia

1.12) Classificação da Pessoa Jurídica:  

Sociedade médica

2) Estado:  

Pará

2.1) Município:  

Marituba

3) E-mail para contato:  

claudioguedesssalgado@gmail.com

4) Telefone:  

(91) 9914-65641

5) Como você ficou sabendo desta Consulta Pública?  

Associação/entidade de classe

  Recomendação preliminar da CONITEC 

6) A recomenação preliminar da CONITEC foi favorável à proposta da ampliação do uso da clofazimina
para hanseníase paucibacilar. Você concorda?  

Discordo totalmente da recomendação preliminar

7) Comente:  

Gostaríamos de dividir os comentários em duas partes. A primeira delas relacionada ao relatório apresentado pela
CONITEC, que recomenda a “ampliação do uso da clofazimina” aos pacientes paucibacilares, e a segunda aos dados do
único estudo utilizado para justificar a recomendação.

 Infelizmente, o relatório da CONITEC não é suficiente para tomada de decisão de tamanha grandeza. Imaginamos que
não tenha ninguém da área da hansenologia no comitê que avaliou os trabalhos e, portanto, deve ter sido bastante
difícil, apenas com o que foi apresentado ao relator e com as ferramentas metodológicas utilizadas, chegar a esta
conclusão. Imaginamos ainda que, em se tratando de área específica, a CONITEC, órgão importante do Ministério da
Saúde com atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS, bem como na
constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, deva ter o dever de – antes de emitir o
relatório – chamar as sociedades científicas relacionadas ao assunto debatido, neste caso a Sociedade Brasileira de
Hansenologia, que me parece não ter sido ouvida.

 A hanseníase é uma doença diferente de todas as outras, e o motivo é bastante simples, o estigma que transporta
consigo, de origem bíblica, e carregada pela sociedade como um fardo, de pacientes e seus familiares, ao sistema de
saúde com todos os seus atores. Portanto, não é uma doença simples, e qualquer política de saúde, dos medicamentos
aos problemas sociais, deve ser amplamente discutida com profissionais das mais diferentes áreas relacionadas à saúde.
Especificamente neste caso da clofazimina, um pigmento que se deposita na pele, alterando a cor das pessoas, os

 
A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS agradece a sua contribuição.

  
Em breve, a CONITEC tornará público o resultado desta Consulta Pública. Acompanhe no endereço
eletrônico: www.conitec.gov.br/consultas-publicas.
 

Anote o protocolo
 Formulários:  Consulta Pública CONITEC/SCTIE Nº 64/2018 - Técnico - Clofazimina para hanseníase paucibacilar
 Protocolo:  42669.10RcswcoZxcMg

http://www.conitec.gov.br/consultas-publicas
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componentes não médicos do efeito colateral são enormes. Antropólogos, psicólogos, sociólogos e outros profissionais,
além do pessoal envolvido com os movimentos sociais devem ser ouvidos para opinar sobre a questão.

 O relatório, que pretende estudar a possibilidade da “Ampliação do uso da clofazimina para hanseníase paucibacilar”, faz
a seguinte pergunta: “Ampliar o uso da clofazimina para pacientes com hanseníase paucibacilar é eficaz, efetivo e
seguro?”. Como evidência científica para recomendar o uso da clofazimina em pacientes de hanseníase paucibacilar,
apresenta 1 (um) artigo. Vejam que nós temos hoje no Brasil cerca de 30% dos casos classificados como paucibacilares,
portanto, aproximadamente 8.000 pacientes/ano. Para definir se 8.000 pacientes ao ano farão uso da clofazimina, é
razoável decidir com apenas 1 (um) artigo?

 O relatório conclui que “A unificação do tratamento da hanseníase paucibacilar e multibacilar com a clofazimina
possibilita equacionar os problemas relacionados ao erro de diagnóstico da condição clínica”, mas não apresenta
nenhum trabalho científico que evidencie problemas de erro de diagnóstico na hanseníase. Qual o tamanho do
problema? Por que o relatório conclui sobre erros de diagnóstico sem ao menos discutir o tamanho do problema, se é
que ele existe? Em seguida, diz que “a clofazimina não é o principal responsável pelas reações adversas graves ao
tratamento da hanseníase”, mesmo com o trabalho em questão referindo que “Skin pigmentation and xerosis were the
most frequent AE (Adverse Effects) in all the arms of the study”. Ora, se o estudo diz que a pigmentação e a xerose
foram os efeitos adversos mais frequentes, porque o relatório conclui que a clofazimina não é a principal responsável
pelas reações adversas graves, quando no próprio relatório, página 17, está escrito que “As reações adversas graves
são: obstrução abdominal, reações adversas gastrointestinais, prolongamento do QT, descoloração dos fluidos da pele e
do corpo, outras reações da pele e efeitos psicológicos dessa descoloração da pele”?

 E, pior, finaliza dizendo que “a sua adição (da clofazimina) ao tratamento de paciente paucibacilar provavelmente não
ocasionaria problemas adicionais de segurança ao tratamento”, que é o que defende o artigo, sobre o qual
discorreremos mais à frente. Mas, uma simples pesquisa google nos leva à tese de um dos autores do artigo, atual
diretor geral de um dos centros de referência envolvidos no projeto MDT-U, defendida no ano de 2010, com o título
“Esquema Único de Tratamento da Hanseníase: influências das formas clínicas nos efeitos indesejáveis dos fármacos”,
na qual o resumo finaliza com a seguinte frase: “A verificação de maiores incidências de anemia hemolítica, atribuída à
dapsona, nos grupos de pacientes tratados com U-MDT em relação ao grupo de pacientes tratados com dapsona e
rifampicina, parece sugerir alguma participação da clofazimina na gênese da tal efeito”. Conclusão, portanto, diferente
da que foi exposta aqui no relatório, de que a clofazimina não traria nenhum problema adicional aos pacientes
paucibacilares.

 Ainda na página 17, e ainda em efeitos adversos, o relatório comete um erro crasso. Dizemos isso porque compromete
a interpretação de quem o está lendo, para tecer as suas próprias conclusões. Está escrito: “As reações adversas raras
(frequência de ocorrência menor que 1%) são pigmentação da pele em tom de rosa à preto acastanhado, ictiose, pele
seca,”... citando ao final do parágrafo, “Novartis, 2016”, referência que nos leva à bula do lamprene, nome comercial da
clofazimina. E o que está escrito lá? Transcrevemos aqui ipsi litteris: “Adverse Reactions Occurring In More Than 1% of
Patients. Skin: Pigmentation from pink to brownish-black in 75% to 100% of the patients within a few weeks of
treatment; ichthyosis and dryness (8% to 28%)”. Portanto, diz a Novartis em sua bula que a pigmentação da pele,
ocorrendo em 75 a 100% dos pacientes em poucas semanas, encaixa-se naqueles efeitos colaterais que ocorrem em
mais de 1% dos pacientes e, portanto, mais importantes, e exatamente o oposto do que foi escrito no relatório da
CONITEC, que nos diz que pigmentação da pele, ictiose, pele seca, estariam entre as reações adversas raras, com
menos de 1% de frequência. Quem estaria certo? A bula da Novartis, produtora do medicamento, ou o relatório da
CONITEC? E mais, a indicação de que pigmentação e ictiose são raras pode, claro, induzir o leitor ao erro e o levar a
apoiar a indicação da clofazimina para os paucibacilares. Não há dúvidas sobre isso.

 Em relação à qualidade do estudo incluído, diz o relatório da CONITEC que o “estudo possui qualidade metodológica
alta”. No entanto, como poderemos ver em seguida, o artigo possui problemas que deveriam ter sido detectados pelo
relator, ainda mais o considerando como o único artigo a ser utilizado para dar suporte à implementação de clofazimina
aos pacientes paucibacilares, senão vejamos:

 1. Artigo publicado em revista científica de baixo impacto. Infelizmente, os Anais Brasileiros de Dermatologia
apresentam um fator de impacto de apenas 0,978, ou seja, menor que 1 (um), enquanto as maiores revistas da área de
dermatologia apresentam fator de impacto 6 a 7 vezes maior. Se considerarmos as revistas de infectologia, a distância é
ainda maior, de 10 a 20 vezes. Mesmo na CAPES, dentro do comitê MEDICINA I, onde está a dermatologia, a revista é
classificada como B3, em um ranking que varia de A1 (melhor) a B5 (pior). 

 2. Além do baixo impacto da revista, o último autor do artigo, nas revistas médicas usualmente o autor sênior,
coordenador geral do trabalho, é o atual editor dos Anais Brasileiros de Dermatologia, portanto, em franco conflito de
interesses com a publicação. Adicionalmente, o referido autor participou no comitê externo de avaliação do projeto
MDT-U e, portanto, nos parece que, nesta situação, também há conflito de interesses na autoria de qualquer trabalho
relacionado ao projeto. 

 3. No que se refere ao trabalho científico per se, verifica-se que um dos resultados mais importantes se encontra em
franca oposição aos dados encontrados em diferentes trabalhos, publicados em outras revistas, ou mesmo na própria
bula da clofazimina, pela Novartis, como já citado aqui. O artigo diz nos resultados o seguinte: “Skin pigmentation
(21.7%) and xerosis (16.9%) were the most frequent complaints among 753 patients”. Conforme citado anteriormente,
a bula do medicamento em questão diz o seguinte: “Adverse Reactions Occurring In More Than 1% of Patients. Skin:
Pigmentation from pink to brownish-black in 75% to 100% of the patients within a few weeks of treatment; ichthyosis
and dryness (8% to 28%)”. Vejam que a droga é antiga, portanto, bastante conhecida, e com muitos trabalhos
publicados em relação à pigmentação. Neste quesito, vamos de 75 a 100% na bula, para apenas 21,7% dos casos com
pigmentação no trabalho publicado. Considerando que a pigmentação é um efeito adverso grave, e que apenas um
trabalho está sendo considerado, é surpreendente que esta diferença entre o que diz a própria indústria farmacêutica e
os achados do trabalho, diferença de, pelo menos, 50% no principal efeito da clofazimina, não tenha sido notada pela
relatoria.

 4. Para finalizar, os autores escrevem na discussão, para sustentar a inserção da clofazimina no esquema para
paucibacilares, que “Skin pigmentation and xerosis were the most frequent AE (Adverse Effect) in all the arms of the
study; they were caused by clofazimine. These findings might explain why clofazimine intake by PB patients caused no
impact in patient’s satisfaction, as previously reported by our group”. Vamos tentar traduzir: “Pigmentação da pele e
xerose foram os efeitos adversos mais frequentes em todos os braços do estudo; eles foram causados pela clofazimina.
Estes achados podem explicar porque o uso da clofazimina pelos pacientes paucibacilares não teve impacto na
satisfação do paciente, com previamente publicado pelo nosso grupo”. Ora, como a pigmentação da pele e a xerose,
sendo os efeitos adversos mais frequentes, e sendo causados pela clofazimina, podem explicar porque o uso da própria
clofazimina em paucibacilares não impacta na satisfação do paciente? Então, por este raciocínio, o paciente não se
importa com a mudança na cor da pele, dos anexos e dos fluidos corporais? Será? Colocamos as referências que
contrapõem esta visão no tópico abaixo.
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  Evidências clínicas 

Considerando os aspectos do relatório de recomendação indicados a seguir (evidência clínica, avaliação econômica,
impacto orçamentário e recomendação inicial da Conitec), especifique sua contribuição.

8) Deseja realizar alguma contribuição relacionada às evidências clínicas?  

Sim

9) Descreva sua contribuição:  

Nos parece que já está claro que a pigmentação da pele, dos anexos cutâneos e dos fluidos corporais acontecem em
mais de 1% dos pacientes que usam a clofazimina, assim como são considerados como efeitos colaterais graves. Como
a bula está nas referências, não será necessário colocar novamente aqui.

 Inicialmente, gostaríamos de inserir este editorial de duas grandes hansenólogas, publicado na revista Leprosy Review,
onde as autoras referem que há poucos dados bons com relação aos efeitos colaterais da clofazimina; que elas mesmas
removem a clofazimina do esquema para reduzir estes efeitos colaterais visíveis e; que o trabalho do MDT-U não
encontrou problemas com a pigmentação da clofazimina, mas que os autores não referiram se os dados de pigmentação
haviam sido sistematicamente coletados (1). Reiteramos a pergunta sobre como foram obtidas as informações
relacionadas a pigmentação da pele dos pacientes (Exame clínico detalhado? observação? Entrevista? Perguntas?). Não
há esta informação no trabalho. Por que os dados obtidos no trabalho são tão diferentes do que está amplamente
descrito na literatura mundial?

 Em um trabalho do grupo do Ceará com o departamento de saúde global e medicina social de Harvard, o estigma da
hanseníase foi bastante estudado, inclusive os relacionados às drogas, quando a mudança de cor causada pela
clofazimina foi relacionada a questões de racismo (2), enquanto a antropóloga americana Cassandra White encontrou
situações de angústia entre pacientes brasileiros de ambos os sexos, resultantes da mudança de cor da pele pelo uso da
droga, definindo inclusive como estigma iatrogênico (3).

 Outro trabalho de Manaus encontrou 100% de pigmentação entre os casos que receberam clofazimina (4), assim como
um trabalho com um número mais significativo de pacientes em Mali (5), o que é compatível com o apresentado pela
indústria farmacêutica, diferindo grandemente com o que é apresentado no trabalho utilizado pela CONITEC. 

 Por fim, o tema do relatório fala apenas sobre a introdução ou não da clofazimina para os pacientes paucibacilares, mas
nas considerações finais, o relatório fala em unificação do tratamento para pacientes paucibacilares e multibacilares, o
que também não é real. O tratamento proposto utilizaria as mesmas drogas, porém, com tempos de tratamento
completamente diferentes. Enquanto os paucibacilares recebem tratamento por 6 meses, os multibacilares são tratados
por 12 ou até 24 meses. Neste sentido, inserimos aqui o documento “Guidelines for the Diagnosis, Treatment and
Prevention of Leprosy”, recentemente publicado pela OMS, com proposta de revisão apenas em 2022, que está
indicando a clofazimina para paucibacilares, com o que não concordamos baseados no que escrevemos acima, porém,
deixando bastante claro que as evidências dos potenciais benefícios e danos de um esquema mais curto (6 doses, 3
drogas) para todos os pacientes foi limitado e inconclusivo, com um potencial aumento no risco de recidiva (6).

  
1. Lockwood, D. N. J. & Cunha, M. D. G. Developing new MDT regimens for MB patients; Time to test ROM 12 month
regimens globally. Lepr Rev 83, 241–244 (2012).

 2. Nations, M. K., Lira, G. V & Catrib, A. M. F. Stigma, deforming metaphors and patients’ moral experience of
multibacillary leprosy in sobral, Ceará State, Brazil. Estigma, metáforas Deform. e experiência moral pacientes com
Hansen. multibacilar em Sobral, Ceará, Bras. 25, 1215–1224 (2009).

 3. White, C. Iatrogenic stigma in outpatient treatment for Hansen’s disease (leprosy) in Brazil. Health Educ. Res. 23, 25–
39 (2007).

 4. Maia, M. V., Cunha, M. da G. S. & Cunha, C. S. Adverse effects of alternative therapy (minocycline, ofloxacin, and
clofazimine) in multibacillary leprosy patients in a recognized health care unit in Manaus, Amazonas, Brazil. An. Bras.
Dermatol. 88, 205–210 (2013).

 5. Response to treatment by multidrug regimens in the THELEP controlled clinical drug trials. Subcommittee on Clinical
Trials of the Chemotherapy of Leprosy (THELEP) Scientific Working Group of the UNDP/World Bank/WHO Special
Programme for Research and Training in Tropical Diseases. Lepr. Rev. 67, 260–79 (1996).

 6. World Health Organization. Guidelines for the diagnosis, treatment and prevention of leprosy. (2018).

10) Deseja anexar documentos ou referências bibliográficas? :  

Download

  Avaliação econômica 

11) Deseja realizar alguma contribuição relacionada à avaliação econômica?  

Não

  Impacto orçamentário 

14) Deseja realizar alguma contribuição relacionada ao impacto orçamentário?  

Não

  Outras contribuições 

http://formsus.datasus.gov.br/novoimgarq/42669/8600961_312361.zip
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17) Deseja realizar alguma contribuição além dos aspectos citados (evidência clínica, avaliação
econômica, impacto orçamentário e recomendação preliminar da CONITEC)?  

Não
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