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Esta colaboração da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) tem o 

intuito de agregar informação científica e contribuir com a tomada de decisão 

final pela CONITEC sobre a incorporação do eculizumabe no SUS para o 

tratamento da Síndrome Hemolítico Urêmica Atípica (SHUa).  

 

Definição e Diagnóstico da Síndrome Hemolítico Urêmica atípica 

 

Inicialmente, é importante esclarecer exatamente em que grupo de doenças a 

SHUa está inserida, de acordo com as classificações mais atuais, pois o roteiro 

diagnóstico e o tratamento estão embasados no conhecimento da fisiopatologia 

e classificação da doença.  

 

A SHUa faz parte de um grupo de doenças chamado de Microangiopatias 

Trombóticas (MAT), caracterizadas pela presença de trombose microvascular, 

cursando com a tríade clássica de anemia hemolítica microangiopática não 

imune, consumo de plaquetas e lesão em órgãos alvo[1]. 

 

O quadro da MAT é decorrente de lesão das células endoteliais e distúrbios 

nos mecanismos de reparação da lesão. Normalmente, quando ocorre lesão da 

célula endotelial, o organismo lança mão dos mecanismos de reparação da 

lesão, com ativação de várias células e sistemas, e entre eles está o da via 

alternativa do sistema do complemento. Quando há desregulação deste 

processo, ocorre uma cascata de eventos que culminam com a formação de 

microtrombos na circulação, caracterizando o quadro de MAT. 

 

A SHUa é uma das causas de MAT, caracterizada por inabilidade de controlar 

a atividade da via alternativa do complemento. A formação desregulada do 

Complexo de Ataque a Membrana (CAM, C5b-9) - que é uma perforina - leva à 

lesão de células endoteliais de capilares vasculares, com consequente 

formação de trombos, os quais por sua vez causam lesão mecânica de 



glóbulos vermelhos (anemia hemolítica), adesão plaquetária (plaquetopenia) e 

lesão isquêmica de vários órgãos, dentre os quais destaca-se o rim, que é 

acometido em 100% dos casos(Injúria Renal grave)[1]. No entanto, o 

envolvimento é sistêmico e qualquer órgão pode ser acometido, causando 

manifestações muito graves na função dos mesmos.  

 

Portanto, o primeiro passo para a suspeita diagnóstica é a caracterização da 

MAT. 

 

A SHUa é uma doença causada pela hiperativação da via alternativa do 

complemento que pode ser de origem genética ou “adquirida”, na qual há 

alteração nas proteínas que regulam a atividade da via alternativa do 

complemento. Mutações patogênicas nos genes que codificam estas proteínas 

reguladoras ou a presença de anticorpos (causa “adquirida”) anti Fator H, (uma 

das proteínas reguladoras), têm sido observadas em cerca de 60 a 70% dos 

casos. No entanto, anormalidades genéticas nos genes que codificam as 

proteínas relacionadas ao Fator H vêm sendo detectadas em pacientes com 

anticorpos anti Fator H.  

 

As referências no parecer da CONITEC sobre este assunto são as de Noris e 

cols de 2009[2] e Noris e cols de 2010[3], período em que a SHUa era incluída 

em um grupo chamado de “SHU/PTT”, isto é, antes de ser possível a 

separação em duas entidades distintas, quais sejam, SHUa e PTT (Púrpura 

Trombocitopênica Trombótica). Esta separação só foi possível com a 

identificação de anormalidades genéticas ou adquiridas que determinam falta 

de atividade da enzima ADAMTS13, envolvida na patogênese da PTT e hoje já 

disponível como exame laboratorial em laboratórios especializados. A PTT, 

portanto, é decorrente da deficiência grave (<5%) de ADAMTS13[4] e o 

tratamento de escolha é a plasmaferese. Para os casos resistentes ou 

recidivantes, utiliza-se imunossupressão (incluindo rituximabe). 

 

Outra situação causadora de MAT, mais comum em crianças entre 6 meses e 4 

anos de idade, mas podendo acometer qualquer faixa etária, é a SHU típica, 

causada principalmente pela Escherichia coli produtora de Shiga toxina, na 



qual esta toxina participa do mecanismo de hiperativação da via alternativa do 

complemento causando a MAT[5]. Por ser mais frequente, deve ser sempre 

excluída esta causa de MAT, que se apresenta mais frequentemente em 

pacientes com diarreia e epidemiologia positiva para intoxicação alimentar. 

 

Existem outras situações que podem causar lesão endotelial e hiperativação da 

via alternativa do complemento determinando quadro de MAT. A Figura 1 do 

parecer da CONITEC mostra um quadro bastante completo de todas estas 

situações, incluídas nesta Figura como MAT secundárias. A nomenclatura MAT 

secundária deve ser empregada com cautela, pois caso a situação associada 

seja tratada e eliminada, mas o quadro de MAT persista, a investigação deve 

prosseguir, excluindo PTT e SHU típica, pela possibilidade de ser SHUa, 

desencadeada pela situação em questão. 

 

No último parágrafo da seção “Diagnóstico” do parecer da CONITEC, está 

colocada a seguinte frase ...“a análise de mutações genéticas do complemento 

faz-se necessária, uma vez que o prognóstico e a evolução clínica variam 

significativamente dependendo da mutação presente no paciente”. Entretanto, 

o conhecimento da genética na SHUa ainda é muito incipiente. Ela tem 

penetrância variável e, portanto, fica difícil estabelecer se é de origem familiar 

ou esporádica – classificação esta já em desuso. Além disso, há um 

crescimento no número de publicações que relatam novos genes e novas 

mutações e existe uma recomendação da Academia Americana de Genética e 

Genômica para que “variantes de significado incerto” sejam reanalisadas a 

cada dois anos, podendo-se mudar a patogenicidade da mesma nesta 

reavaliação[6].  

 

Há uma base genética conhecida para quase dois terços dos casos de SHUa, 

a maioria relacionada a uma mutação com perda de função das proteínas que 

inibem a via alternativa: Fator H (CFH), Fator I (CFI), proteína de cofator de 

membrana (MCP ou CD46), trombomodulina (THBD), proteínas relacionadas 

ao Fator H 1 a 5 (CFHR1-5) ou a uma mutação do tipo ganho de função dos 

fatores ativadores desta via do complemento (C3 ou Fator B). A formação de 

anticorpos IgG anti-fator H é encontrada quase que exclusivamente na faixa 



etária pediátrica e está associada em 87% dos casos a rearranjos genéticos 

(grandes deleções homozigóticas) nas proteínas relacionadas ao Fator H -1 e -

3 (CFHR1-CFHR3)[7].  

 

No Registro Global de SHUa com 851 pacientes[8], cerca de 40% dos 

pacientes não apresentaram mutações ou variantes de risco nos genes do 

complemento. Desta forma, ainda não podemos tirar conclusões definitivas 

sobre a correlação genótipo-fenótipo, apesar de podermos avistar uma 

evolução pior com determinadas variantes, como por exemplo, mutações 

patogênicas no CFH (gene que codifica o Fator H).  

 

No Brasil, o Grupo Brasileiro de Estudos de SHUa & MAT (Plataforma Brasil 

CAAE 78121617.6.1001.5253, submetido para publicação em 7/2019) avaliou 

34 pacientes com SHUa (17 pediátricos e 17 adultos) e a presença de 

alterações genéticas consideradas patogênicas/provavelmente patogênicas foi 

encontrada em 49% dos pacientes (comunicação pessoal, artigo submetido). 

 

Portanto, até o presente, o estudo genético não é considerado imperativo para 

firmar o diagnóstico e determinar o tratamento. Como exposto anteriormente, 

novos achados na participação de variantes genéticas na doença vêm sendo 

constantemente revistas e ainda não há uma determinação de conduta 

baseada no genótipo.  

 

Um dado importante é o de que existem pacientes assintomáticos que são 

portadores de alterações genéticas e podem nunca desenvolver a doença; por 

outro lado, há descrição de pacientes com SHUa grave cujo estudo genético 

mostrou-se negativo.  

 

Assim, o diagnóstico de SHUa é feito clinicamente, devendo-se afastar outras 

causas de MAT: 

 Diagnosticar a existência da Microangiopatia Trombótica (anemia, 

plaquetopenia, lesão renal, lesão de outros órgãos); 

 Medir a atividade da ADAMTS13 para excluir PTT (amostra de soro 

deve ser coletada antes de tratamento com plasma); 



 Coletar coprocultura ou PCR de Shiga toxina nas fezes quando possível, 

para afastar SHU típica; 

 Identificar outras doenças/condições associadas; 

 Tratar a condição/doença associada e observar se há resolução da 

MAT. 

 

A avaliação de componentes da via alternativa no soro poderia ser de grande 

valia, porém, nem sempre estão alterados uma vez que a ativação na SHUa 

ocorre na superfície da célula endotelial. Entretanto, o achado de C3 baixo[3], 

embora raro, pode indicar hiperativação da via alternativa em pacientes com 

MAT, corroborando para o diagnóstico da SHUa. 

 

Abaixo segue um fluxograma bastante útil na investigação. 

 

 

 

 

Figura 1 – Abordagem prática para Diagnóstico Diferencial das 

Microangiopatias Trombóticas. Adaptado de Fox et al[9].  

 

Assim que a MAT for reconhecida e causas como coagulação intravascular 

disseminada (CIVD, na qual há alteração do coagulograma), próteses valvares, 

tumores hematológicos, também capazes de causar MAT forem descartadas, o 

primeiro passo é a coleta de exames para afastar causas primárias: coleta de 

ADAMTS13 e coleta de material para coprocultura e/ou PCR Shigatoxina nas 
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fezes. Neste fluxograma considera-se como MAT secundária, aquela 

determinada por condição/doença potencialmente responsável pelo quadro de 

MAT. Notar que existe uma área de intersecção entre SHUa e MAT secundária 

e esta representa os casos de SHUa desencadeada pela causa de MAT 

secundária (situação potencialmente causadora de MAT); neste caso, após a 

causa de MAT secundária ser tratada e eliminada, se não houver resolução da 

MAT, deve-se considerar o diagnóstico de SHUa e tratar o paciente 

adequadamente. 

 

Tratamento da Síndrome Hemolítico Urêmica atípica 

 

Na página 26 das Diretrizes do Ministério da Saúde de 2014 sobre elaboração 

de PTC, entende-se por Comparadores do SUS o manejo preconizado para a 

indicação disponível no SUS ou Saúde Suplementar; se não tiver, consultar 

diretrizes internacionais (por ex, NICE[10]) 

“PARECER REFERENCIAL n. 00014/2017/CONJURMS/CGU/AGU  

NUP: 00737.013502/201661 

INTERESSADOS  COORDENA  O DE SU S DIOS JUR DICOS 

ASSUNTOS: PARECER REFERENCIAL SOBRE MEDICAMENTO 

ECULIZUMABE (SOLIRIS)  

Em relação   Síndrome Hemolítica Ur mica atípica, atualmente, apenas alguns 

relatos descritivos so re dados clínicos,  iológicos e as modalidades de 

tratamento são disponíveis.  árias tentativas de tratamento da SHU heparina 

(anticoagulante), dipiridamol  antiagregante plaquetário),         

              e             , entre outras foram feitas  Comentário Editorial  

Síndrome hemolíticour mica e suas diferentes formas de apresentação  uma 

patologia atual da Nefrologia. J. Bras. Nefrol. 1997; 19(3): 294300. ] 

Estudos recentes comprovam que o volume oferecido na            

parenteral e, em especial, a quantidade de sódio ofertado ao paciente, antes 

mesmo da síndrome se instalar, é fundamental na prevenção da anúria e da 

necessidade de diálise   ENUTO, Camila Amaral. Síndrome 

hemolíticour mica  doença negligenciada ou pouco compreendida  / Camila 

Amaral  enuto.  rasília  Hospital Regional da Asa Sul, 200 . vii,   f  . O 



tratamento da fal ncia renal aguda inclui manejo do equilí rio hidroeletrolítico, 

terapia antihipertensiva e dieta hipossódica se houver hipertensão, além do 

início de terapia dialítica quando apropriado.  

             tem sido comprovadamente efica  em adultos com SHU, porém 

sua eficácia em crianças ainda não foi comprovada. Tanto a plasmaférese 

quanto a infusão de plasma fresco correspondem   primeira linha de 

tratamento se houver diagnóstico de SHU atípica. Plasmaférese promove 

remoção de autoanticorpos  infusão de plasma fresco leva a diluição dos auto-

anticorpos e suplementa fatores reguladores do sistema complemento  

medicações imunossupressoras incluindo corticóides, micofenolato mofetil, o 

anticorpo monoclonal C5  eculi uma e e o anticorpo CD20  ritu ima  podem 

ser úteis na remissão da doença, porém não há confirmação no meio científico 

  ENUTO, Camila Amaral. Síndrome hemolíticour mica  doença negligenciada 

ou pouco compreendida? / Camila Amaral Venuto.  rasília  Hospital Regional 

da Asa Sul, 2009. vii, 69f. ) 

                                      pode ser necessária para correção 

agressiva da anemia, que pode deteriorar o estado do paciente podendo levar 

a comprometimento respiratório e cardiovascular.  

O SUS tam ém disponi ili a os medicamentos             dexametasona, 

prednisona e prednisolona, por meio do CBAF.  

O medicamento micofenolato de mofetila é um éster do ácido micofenólico 

que, após a administração oral ou intravenosa, é rapidamente a sorvido e 

convertido a ácido micofenólico, o ini idor da en ima inosina monofosfato 

desidrogenase. O micofenolato de mofetila está padroni ado pelo CEAF, para 

os pacientes submetidos ao                                        (CID 10: 

T8 .1,   4.0,   4.1 e   4.4), segundo critérios esta elecidos no Protocolo 

Clínico e Diretri es Terap uticas do  inistério da Saúde.  

Algumas das modalidades de tratamento citadas acima, como o manejo do 

equilí rio hidroeletrolítico, hidratação parenteral, administração de agentes 

trom olíticos e plasmaferese, são tipicamente reali ados em am iente 

hospitalar. Na estrutura e organi ação do Sistema  nico de Saúde, quando o 

paciente está internado em am iente hospitalar, o hospital, seja pú lico, 

filantrópico ou privado conveniado ao Sistema de Saúde é responsável pelo 



atendimento integral ao paciente, fornecendo inclusive os medicamentos 

necessários   recuperação da saúde do paciente so  sua responsa ilidade. Os 

procedimentos desenvolvidos em  m ito hospitalar t m seu custo definido por 

procedimento, sendo o medicamento um item do gasto com a internação 

hospitalar e são financiados na modalidade AIH – Autori ação de Internação 

Hospitalar pelo Sistema  nico.  

Esse processo é fundamental para a disponi ili ação de medicamentos 

efica es, seguros e com uma relação custo enefício adequada. Porém, acima 

de qualquer mérito, o  INIST RIO DA SA DE visa, sempre, o fornecimento 

de procedimentos em saúde que sejam efica es e seguros, ou seja, 

procedimentos que proporcione a formação, proteção e recuperação da saúde 

da população, esta elecidos pelo artigo 1   da Constituição 

 rasileira.” inistério da Saude SHU – o que é, causas, sintomas, tratamento, 

diagnostico e prevenção  

www.saude.gov.br/saude-de-a-z/sindrome-hemolitico-uremica 

O parecer referencial acima usa como apoio bibliográfico um texto de 2009, ou 

seja, anterior à aprovação de eculizumabe para SHUa pelo Food and Drug 

Administration (FDA), que ocorreu em setembro de 2011[11]. 

 

O emprego de plasmaferese como tratamento de escolha das microangiopatias 

trombóticas advém de uma publicação pivotal de Bell et al[12] de 1991 na qual 

os autores demonstraram que o uso de plasmaferese (com ou sem corticoide) 

diminuiu a mortalidade dos pacientes com SHU/PTT de 100 para 9%. Seguindo 

este trabalho, relatos de casos mostraram desfechos variáveis de pacientes 

com microangiopatia trombótica tratados com terapia plasmática. Naquela 

época, não se tinha conhecimento da base fisiopatológica da PTT (Purpura 

Trombociopênica Trombótica), uma vez que a descrição da deficiência severa 

de ADAMTS13 como causa da PTT surgiria uma década depois[4]. Da mesma 

forma, a pesquisa de shigatoxina nas fezes para comprovar SHU típica tornou-

se disponível mais recentemente[5]. 

 

Uma das primeiras publicações de registro de pacientes com SHUa foi feito 

pela equipe de Bergamo na Italia[3] e incluiu 273 pacientes com SHUa (82 com 

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/sindrome-hemolitico-uremica


a forma familiar), todos tratados com plasmaferese ou infusão de plasma. 

Nesta casuística, dois terços dos pacientes adultos apresentaram algum 

desfecho de óbito ou progressão para Insuficiência Renal Crônica em 3 anos. 

A mortalidade foi de 8% na primeira manifestação e 11% em 3 anos.  

 

Na sequência, o grupo francês[13] publicou os resultados de 214 pacientes 

com SHUa e mostrou mortalidade de 8% em crianças e 2% em adultos a 

despeito do uso de plasmaterapia inicial. 

 

Cataland et al[14], em uma análise de 19 pacientes diagnosticados com SHUa, 

identificou que apenas seis dos 16 (37,5%) pacientes tratados com 

plasmaferese apresentaram recuperação hematológica e renal completas. Por 

outro lado, sete dos nove (77%) pacientes que utilizaram eculizumabe 

obtiveram resposta completa.  

 

Palma & Langman[15] em revisão analisaram dados dos trabalhos 

prospectivos, de coorte e relatos de casos do uso de eculizumabe em SHUa. 

Dos 38 relatos de casos pediátricos, houve recuperação hematológica e renal 

em 100% dos pacientes tratados com eculizumabe. Já entre a população 

adulta (39 relatos), embora a recuperação hematológica tenha sido de 90%, a 

recuperação da função renal ocorreu em apenas 56% dos pacientes. Esta pior 

sobrevida renal em adultos advém do intervalo mais longo entre a primeira 

manifestação e o tratamento – em adultos, o diagnóstico diferencial é mais 

complexo e para os quais a plasmaferese acaba sendo a primeira linha de 

tratamento, postergando a introdução de eculizumabe. 

Uma análise post-hoc de todos os pacientes incluídos nos estudos clínicos 

prospectivos de SHUa mostrou que o uso de eculizumabe nos primeiros 7 dias 

após o diagnóstico da doença está associado a maior ganho de função renal 

do que quando iniciado após a primeira semana[16]. 

 

O uso de plasmaferese ou infusão de plasma em crianças é complexo devido à 

volemia e dificuldade de acessos adequados, de forma que documentos de 

consenso [7, 17] recomendam que eculizumabe seja a primeira linha de 



tratamento de SHUa em crianças, devendo ser iniciado nas primeiras 24 horas 

do diagnóstico, se disponível. Se não disponível, tentar plasmaferese (60 

mL/kg/sessão em crianças maiores) ou infusão de plasma fresco congelado (10 

mL/kg/dia) em crianças menores até estabilização hematológica e renal ou até 

que eculizumabe esteja disponível. As dificuldades de tratamento com plasma 

também são citadas na mais nova diretriz da Associação Americana de Aferese 

publicada em 2019[18]. 

De et al[19] revisaram 28 casos pediátricos de SHUa com mutações 

identificadas e que foram tratados na era pre-eculizumabe com: tratamento de 

suporte, plasmaferese ou infusão de plasma, transplante renal (como ou sem 

plasma) e transplante de fígado ou fígado-rim. Treze das 28 crianças (46%) 

morreram ou apresentaram recidiva da doença e 15 tiveram boa evolução. 

Destes 15, 5 pacientes apresentavam mutação no gene MCP, considerado de 

evolução mais benigna (porém com padrão recidivante). Alguns anos depois, 

Zuber et al [20] propuseram a conduta para transplante renal ou fígado-rim de 

acordo com o tipo de alteração genética; no entanto, devido à grande ativação 

do complemento relacionada ao procedimento de transplante, recomendam 

também o uso de eculizumabe no período peri-operatório de transplante duplo 

para evitar recidiva caso o enxerto hepático não apresente função imediata.  

 

Após a aprovação de eculizumabe para SHUa em 2011 pelo FDA, houve um 

aumento incremental de publicações. Em 2017, Fakhouri et al[21] compararam 

os desfechos de mortalidade e progressão para Insuficiencia Renal Crônica 

entre a era pré- e a era pós-eculizumabe em adultos e crianças com SHUa. 

Para isto, analisaram quatro estudos prospectivos (três em adultos e um em 

crianças) e uma serie de casos. Mesmo em pacientes recebendo plasmaferese 

ou infusão de plasma de longa data, a introdução de eculizumabe levou a 

ganho de função renal e estabilização hematológica (os autores se referiram a 

isto como atividade críptica da doença, muitas vezes subdiagnosticada pela 

ausência de eventos microangiopáticos agudos graves). A conclusão foi de que 

todos os pacientes com SHUa são elegíveis ao uso de eculizumabe uma vez 

que a droga esteja disponível.  

 



A análise de 18 pacientes tratados com eculizumabe na França desde 

2009[22], quando comparado a 41 controles pareados tratados com 

plasmaferese entre 2004 e 2008, indicou uma diminuição significativa da 

progressão para Doença Renal Crônica Terminal tanto em curto (3 meses) 

quanto em mais longo prazo (1 ano) com o uso do eculizumabe.  

 

Um estudo retrospectivo de 31 adultos observou desfechos melhores em 

pacientes tratados com plasmaferese e eculizumabe quando comparado a 

plasmaferese isoladamente[23]. 

Em 2019, a Associação Americana de Aférese[18] publicou as novas diretrizes 

de aférese terapêutica - incluindo SHUa - tendo como racional a remoção de 

anticorpos ou proteínas reguladoras do complemento mutantes e reposição de 

proteínas funcionantes com plasma fresco. Classificou o procedimento de 

plasmaferese com reposição de plasma como categoria I para tratamento de 

SHUa causada por anticorpo anti-Fator H e categoria III para SHUa mediada 

por alteração do complemento.  

Uma revisão sistemática recente[24] de publicações de relatos de casos entre 

2005 e 2015 mostrou que a mortalidade da SHUa diminuiu com eculizumabe, 

mas não teve impacto da plasmaferese. Pelo fato de ainda não haver outros 

bloqueadores de complemento disponíveis, a plasmaferese ou infusão de 

plasma está indicada para SHUa enquanto eculizumabe não estiver disponível. 

De acordo com as recomendações da ASFA em 2019, a terapia com plasma 

não deve ser considerada como primeira linha no tratamento da SHUa, 

especialmente em crianças, que apresentam taxa elevada de mortalidade e 

graves complicações. Pode, sim, estar indicada na emergência, enquanto 

aguarda-se a administração da terapêutica específica, a que reduz a ativação 

da via alternativa, bloqueando o mecanismo da doença, sendo a única 

comercialmente disponível na atualidade o eculizumabe.  

 

Sobre a tecnologia sendo avaliada para incorporação – anticorpo 

monoclonal humanizado Eculizumabe (bloqueador de complemento 

terminal) 



 

O anticorpo monoclonal humanizado eculizumabe liga-se à proteína C5 do 

complemento com alta afinidade e inibe sua clivagem para C5a e C5b, 

evitando assim, a geração maciça e descontrolada do CAM. Desta forma, age 

com grande eficiência na fisiopatologia da SHUa, prevenindo a ativação do 

complemento terminal e suas consequências. Preserva, entretanto, as etapas 

proximais da via alternativa do complemento – essenciais para opsonização 

bacteriana de agentes capsulados. 

 

Eculizumabe contém uma região de complementaridade murina que quando 

enxertada na porção variável das cadeias leves e pesadas humanas do 

anticorpo, minimiza o potencial imunogênico da droga. A região constante da 

cadeia pesada do anticorpo foi substituída por IgG2 e IgG4 humanas e, 

portanto, perde a habilidade de ativar complemento e de se ligar a receptores 

Fc de outros anticorpos[25, 26]. Estas modificações minimizam a capacidade 

do eculizumabe de induzir respostas pró-inflamatórias e o classificam como 

anticorpo monoclonal humanizado. Esta tecnologia tem impacto significativo 

sobre o modo de administração e a tolerabilidade da droga – a administração 

pode ser feita em acesso venoso periférico com diluição 1:1 em soro fisiológico 

e infusão em 25 a 45 minutos, sem necessidade de pré-medicação[27].  

 

O eculizumabe foi aprovado em 2011 pelo FDA (Food and Drug Administration, 

Estados Unidos)[11], assim como pela EMA (European Medicines Agency)[28]. 

No Brasil, foi registrado na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 

em 16 de março de 2017[27].  

 

Em 6 de dezembro de 2018, a CONITEC decidiu pela incorporação de 

eculizumabe no SUS para pacientes com Hemoglobinúria Paroxística Noturna 

que preencham critérios definidos pelo Ministério da Saúde[29]  

 

Análise da evidência  

 

Consideramos este o ponto mais impactante e controverso do relatório da 

CONITEC. 



 

O o jetivo está  em claro e ajustado, qual seja, ...”analisar as evid ncias 

científicas disponíveis atualmente sobre eficácia, efetividade, segurança, custo-

efetividade e impacto orçamentário relacionados ao uso do eculizumabe para o 

tratamento da SHUa”. A pergunta  em clara e específica  “O uso do 

eculizumabe é eficaz, seguro e custo-efetivo em pacientes com SHUa ” 

 

A estratégia para obtenção da literatura seguiu padrões estabelecidos, 

considerando as principais bases de dados e uma extensa combinação de 

termos no sentido de ser o mais abrangente possível na obtenção dos dados. 

Entretanto, também poderia ter sido incluído o termo “microangipatia 

trombótica” (thrombotic microangiopathy). 

 

Na seleção das publicações a serem analisadas para confecção do parecer, 

foram considerados como critérios de inclusão apenas revisões sistemáticas 

com ou sem metanálise, ensaios clínicos e estudos observacionais. Foram 

excluídas revisões não sistemáticas, ensaios clínicos não controlados, opiniões 

de especialistas, relatos e séries de casos.  

 

Das 228 publicações selecionadas para leitura completa, apenas 12 estudos 

foram incluídos. Entendemos que seguem os padrões dos critérios de inclusão, 

mas ressaltamos que em uma doença rara e grave deveriam ter sido incluídas 

outros tipos de publicações, tais como revisão de série e relatos de casos[15, 

30], dados do Registro Global de SHUa[8] e Diretrizes da aprovação de 

eculizumabe em outros países[10]. Estes casos podem em conjunto serem 

representativos de benefícios e efeitos adversos encontrados com o tratamento 

com eculizumabe para SHUa.  

 

Esta seleção de publicações está em asada na chamada “ edicina  aseada 

em Evid ncias”    E). Diferentemente da medicina empírica, a   E tem como 

pilar a recomendação sistematicamente estruturada.   definida em termos 

genéricos como o “processo de sistematicamente desco rir, avaliar e usar 

achados de investigações como  ase para decisões clínicas” e originou-se do 

movimento da epidemiologia clínica anglo-sa ônica, iniciado na Universidade 



 c aster no Canadá, no início dos anos noventa[31]. É baseada no melhor 

grau de evidência obtido, e se relaciona com o tipo e qualidade do estudo. 

 

Esta metodologia seria a mais adequada caso não se tratasse de doença rara. 

No entanto, a SHUa é uma condição com prevalência/incidência muito 

pequena e existe uma variedade muito grande de formas de apresentação 

clínica. O número de pacientes por unidade de saúde é pequeno e a realização 

de estudos multicêntricos é bastante complexa uma vez que o recrutamento de 

pacientes pode ser muito demorado. 

 

A qualidade da evidência pela MBE tem como fator fundamental o tamanho da 

amostra[32]. Sem uma amostra populacional grande fica difícil a obtenção de 

número de casos suficiente para realização de um estudo mais rigoroso.  

 

Posto isso, no caso da identificação de uma nova doença ou tratamento para 

uma condição rara conhecida, o grau de evidência inicial não será forte, uma 

vez que não haverá número suficiente de casos para gerar alto grau de 

evidência. Em adição, muitas vezes seria antiético o uso de grupo controle 

como em caso de tratamento “sim ou não” em que dados preliminares de um 

estudo já apontam para o benefício da nova tecnologia, justificando muitas 

vezes a aprovação precoce pelos órgãos competentes, como no processo 

denominado “fast track approval” do FDA ou a interrupção de um estudo[11]. 

 

A utilização indiscriminada da medicina baseada em evidências (MBE) para a 

recomendação ou não de determinada conduta, sem considerar a 

particularidade de cada patologia, prejudica em muito a possibilidade de 

diagnosticar e, sobretudo, de tratar adequadamente pacientes com doenças 

raras. 

 

É fato que a recomendação do uso de uma tecnologia em determinada 

condição não pode ser arbitrária; porém, a recomendação embasada apenas 

na classificação hierárquica da MBE que vem sendo empregada pode não ser 

a mais apropriada às doenças raras.  

 



Na SHUa, o início precoce do tratamento é fator decisivo para o prognóstico e, 

portanto, estudos com menor grau de evidência podem servir como base para 

condutas clínicas nestas situações especiais.  

 

Desta forma, os ensaios clínicos com menor número de pacientes devem ser 

considerados como boa fonte de evidência e os estudos de coorte, geralmente, 

inconclusivos a curto prazo, devem ser estimulados na expectativa de 

avaliação da efetividade a longo prazo[33]. 

 

A comunidade científica mundial vem buscando alternativas metodológicas 

para realização e interpretação de resultados em estudos com pequena 

população de interesse e, consequentemente, com pequena amostra. A 

European Medicine Agency (EMA) está priorizando esforços científicos para 

produção de diretrizes em doenças raras, estabelecendo que todas as formas 

de evidências, até relatos de casos anedóticos, podem fornecer informação 

relevante e devem ser considerados[28]. 

 

Particularmente neste contexto estão os estudos envolvendo crianças. Estes 

estudos estão aumentando, porém são ainda difíceis de serem realizados, pela 

proteção à criança e, portanto, têm baixo grau de recrutamento. Nesta situação 

uma alternativa é utilizar amostra mínima, otimizando, por exemplo, dados de 

farmacocinética e farmacodinâmica no caso de uma nova droga. 

 

O uso de novas metodologias que permitem minimizar o impacto do tamanho 

da amostra é condição essencial na avaliação de evidências em doenças 

raras. 

 

Assim, é importante ressaltar, que paralelamente ao progresso trazido pela 

MBE nas doenças convencionais, o mesmo não pode ser estendido sem 

críticas às doenças raras. Desta forma a análise de evidência em doenças 

raras não pode ser realizada à semelhança de doenças de maior prevalência 

devido ao número reduzido de casos e a heterogeneidade da apresentação 

clínica e início da terapia específica. 



 

Uma das grandes críticas na avaliação dos resultados do tratamento com 

eculizumabe no tratamento da SHUa colocada no relatório da CONITEC é a 

falta de estudo randomizado controlado com dois braços. Na medicina 

moderna em doenças raras em que o único tratamento específico existente já 

demonstra de forma preliminar os imensos benefícios do tratamento (tanto que 

foi aprovado pela ANVISA), não se pode fazer um estudo deste tipo, às custas 

de “prejudicar” imensamente os doentes que seriam randomizados para o 

grupo controle.  

 

Devido à raridade da doença e elevada mortalidade e progressão para doença 

renal crônica nas coortes históricas tratadas com plasmaferese[3, 13], não 

foram feitos estudos randomizados comparando eculizumabe com 

plasmaferese.  

 

Em adição, os estudos fase II[34, 35] abrigaram pacientes que já estavam 

sendo tratados com plasmaterapia (plasmaférese e/ou infusão de plasma) sem 

melhora, tornando ainda mais desnecessária a realização de um estudo 

comparando eculizumabe com tratamento de suporte, já que não existe outro 

medicamento substituto que tenha a mesma robustez de dados na literatura 

científica e, nem tampouco sejam comercializados no momento.  

 

Descrição da Evidência Clínica  

 

Na descrição das evidências também é sempre colocado que o estudo tem o 

viés de ser patrocinado pela indústria. Caso este seja um critério determinante 

da validade dos resultados e conclusões do estudo, entendemos que está 

sendo colocada em dúvida a credibilidade dos pesquisadores. Nas 

publicações, os conflitos de interesse de todos os autores são obrigatoriamente 

descritos em consonância com a transparência das publicações. Em adição, 

especialmente em doenças raras, dificilmente haverá recursos suficientes 

destinados a realização de um estudo sobre tratamento com droga de escolha 

única que não seja patrocinado pela indústria em diferentes graus. As agências 

de fomento governamentais têm critérios rígidos para patrocinar estudos, 



muitas vezes relacionados ao tamanho da amostra dos estudos clínicos, 

tornando-se esta fonte de financiamento cada vez mais difícil para estudos com 

número pequeno de pacientes 

 

A observação da literatura quando o olhar está sobre doenças raras, modifica 

completamente o julgamento dos estudos, dos resultados e como valorizá-los 

para melhor assistir o doente. Sendo assim, na revisão sistemática de 

Mukherjee et al[36], foram incluídos 9 ensaios clínicos fase II, abertos, único 

braço e um estudo prospectivo. Os critérios adotados foram mais sensíveis que 

outros estudos, propiciando a inclusão de séries com mais de 10 casos, 

aumentando a robustez de evidências, apesar de não ser grande qualidade de 

evidência de acordo com a MBE. Outra vantagem desta revisão foi incluir 

artigos de diferentes países. Em adição, 263 pacientes receberam 

eculizumabe, sendo considerada uma grande casuística em doenças raras.   

 

Em relação às limitações das revisões sistemáticas avaliadas consideramos 

que estão corretas se considerarmos a MBE. Entretanto, como já relatado 

anteriormente, na avaliação de estudos em doenças raras deve haver crítica 

quanto a aplicação da MBE. Em doença rara toda casuística deve ser levada 

em consideração, lembrando que não há como realizar um estudo comparador 

existindo apenas um tratamento específico, que por inúmeros casos relatados, 

tem mostrado eficácia e efetividade, com incontáveis benefícios ao paciente.  

Em adição, a segunda revisão sistemática incluída, apesar de datar de 

2013[37], quando ainda não era tão fortemente indicado o uso do eculizumabe, 

mostra os benefícios do tratamento específico sobre apenas oferecer o 

tratamento de suporte. E estes achados precisam ser levados em 

consideração.  

 

Após a elaboração do Parecer Técnico científico em consideração, duas 

revisões sistemáticas (uma com metanálise) foram publicadas e endossam a 

efetividade do uso de eculizumabe, tanto em rins nativos quanto em rins 

transplantados: 



- Azarfar et al[38], em “A systematic review on the efficacy and safety of 

eculizumab for atypical hemolytic uremic syndrome” pesquisaram todos os 

estudos prospectivos, randomizados e observacionais sobre o uso de 

eculizumabe em SHUa. Dois revisores independentes extraíram os dados de 

acordo com critérios de seleção.  Ao todo, dos 571 artigos, 173 foram 

removidos por duplicidade, 245 foram removidos após leitura do título e resumo 

e 61 devido a tópicos irrelevantes ao assunto. Portanto, cinco estudos foram 

incluídos na análise e os autores concluíram que eculizumabe foi efetivo no 

tratamento da SHUa.  

 

- Uma revisão sistemática com metanálise intitulada “Outcomes of Kidney 

Transplant Patients with Atypical Hemolytic Uremic Syndrome Treated with 

Eculizumab: A Systematic Review and Meta-Analysis” sobre o uso de 

eculizumabe em transplante renal publicada em 2019[39]  incluiu 18 estudos 

(13 estudos de coorte e cinco séries de casos) englobando 380 pacientes 

adultos que utlizaram eculizumabe tanto para prevenir recorrência de SHUa 

como para tratar a recorrência após transplante renal. A conclusão foi de que o 

uso profilático (início antes do transplante) esteve associado a taxa de 

recorrência da SHUa de 6,3% (que ocorreu sobretudo quando a droga foi 

descontinuada) e perda de enxerto de 5,5%; por outro lado, com o uso 

terapêutico (tratamento da recorrência), a taxa de perda do enxerto foi de 

22,5%. Desta forma, os autores concluem que houve benefício do uso de 

eculizumabe em ambas as situações do transplante renal, porém deve-se optar 

pelo uso preventivo quando o paciente tem SHUa sabidamente e vai ser 

submetido ao transplante renal.  

 

Também é importante ressaltar a revisão de Palma & Langman, 2016[15] sobre 

o uso de eculizumabe na SHUa, a qual incluiu na sua avaliação relatos de 

casos, tornando esta revisão mais próxima da realidade da situação do 

tratamento da SHUa.   

 

Comentários sobre os Desfechos de Eficácia e Efetividade  

 



Desfechos primários e secundários dos estudos prospectivos  

 

No primeiro Ensaio Clínico publicado em 2013[34], o qual incluiu dois grupos 

de pacientes, quais sejam, Grupo 1 formado por pacientes que apresentavam 

MAT em progressão, isto é, em atividade clínica expressiva da doença, e o 

Grupo 2, constituído por pacientes com MAT já de longa evolução.  

No Grupo 1 (MAT em Progressão), resposta completa de normalização da 

MAT foi alcançada por 65% dos pacientes na semana 26 e 76% ao final de 

dois anos. Muitas análises adicionais foram realizadas com os dados e 

mostraram que metade dos pacientes com plaquetopenia no momento de início 

do estudo apresentaram normalização de contagem plaquetária após uma 

semana de uso de eculizumabe e esta resposta foi sustentada em 90% dos 

pacientes na semana 26. A normalização da desidrogenase lática também 

ocorreu em 90% dos pacientes e a grande maioria não necessitou de 

tratamento com plasma após inicio do estudo. Houve melhora contínua da 

função renal, com aumento médio de 32 mL/min/1,73 m2 na filtração glomerular 

entre o início do tratamento e a semana 26. Em 80% dos pacientes, houve 

descontinuação da diálise e os mesmos permaneceram livres de diálise ao 

longo de todo o estudo. Estes resultados causaram e causam grande impacto 

quando lembramos das altas taxas de morbimortalidade obtidas quando 

apenas o tratamento de suporte e paliativo com plasmaterapia era empregado.  

Dentre os 15 pacientes que completaram 26 semanas de tratamento, 13 

continuaram no estudo de extensão[35]. Ao final de 2 anos, 11 estavam 

recebendo eculizumabe e a contagem plaquetária normal persistiu em 90% dos 

pacientes. A melhora na filtração glomerular se manteve após o primeiro ano 

subindo de 33 para 37 mL/min/1,73m2 entre a semana 26 e o ano 2. Diálise foi 

interrompida em 80% dos pacientes em média 1 semana após início de 

eculizumabe. Apenas dois pacientes necessitaram de diálise ao término de 2 

anos de estudo. Nenhum paciente transplantado renal perdeu o enxerto após 

início da droga. Assim, após os 2 anos de seguimento, os resultados 

observados continuam a ser altamente significativo, mostrando inclusive um 

ganho adicional de função renal com o uso prolongado da medicação. 

 



No Grupo 2 do estudo prospectivo[34], no qual estavam incluídos pacientes 

com MAT de Longa Duração, a resposta completa ao desfecho primário e 

secundário aumentou de 25% na semana 26 para 55% ao final do segundo 

ano[35]. Na semana 26, 80% dos pacientes já haviam atingido o desfecho 

primário e isto não ocorreu em 4 pacientes devido a flutuação na 

contagem plaquetária, embora ainda dentro do limite normal de 

plaquetas. Todos os pacientes puderam interromper o tratamento com plasma 

e nenhum paciente precisou iniciar diálise. 

 

A filtração glomerular aumentou de 6 para 9 mL/min/1,73 m2 após início do 

eculizumabe – a filtração glomerular absoluta aumentou de 37 par 40 

mL/min/1,73 m2  ao final do segundo ano. Este incremento pode parecer 

pequeno, mas é clinicamente e significativamente altamente significativo, tendo 

possibilitado que pacientes saíssem do tratamento dialítico. Um paciente 

permaneceu em diálise e outro paciente foi submetido a transplante renal 

durante o estudo (no dia 217 de tratamento). Um paciente precisou de diálise 

tardiamente devido a hemorragia intestinal e acabou falecendo. Nenhum 

paciente transplantado perdeu o enxerto renal.  

 

Dos 20 pacientes (5 eram adolescentes) que completaram as primeiras 26 

semanas de estudo, 19 permaneceram na fase de extensão com tratamento 

até 78 semanas. Ao completar dois anos, 18 pacientes ainda estavam em 

tratamento.  

Desta forma, os resultados de dois anos do primeiro estudo clínico prospectivo 

controlado com eculizumabe em pacientes com SHUa são condizentes com 

eficácia superior aos tratamentos históricos (plasmaterapia) e mostram perfil de 

segurança favorável. O uso precoce esteve associado com reversão de lesão 

renal grave e estabilidade hematológica. 

 

Portanto, o aparecimento do eculizumabe como tratamento específico da SHUa 

modificou completamente o desfecho clínico dos portadores desta doença tão 

devastadora. Logicamente, sendo uma droga recentemente disponível, seria 

impossível existirem estudos de avaliação a longo prazo, principalmente, se 



considerarmos os critérios para alto grau de evidência baseados na MBE 

tradicional. 

Adicionalmente, é importante ressaltar que devido à raridade da doença e 

elevada mortalidade e progressão para doença renal crônica nas coortes 

históricas tratadas com plasmaferese[3, 13], não foram feitos estudos 

randomizados comparando eculizumabe com plasmaferese. Esclarecendo, 

primeiramente o eculizumabe já havia demonstrado benefícios significativos em 

pacientes sendo tratados com plasmaferese sem melhora e, em segundo lugar, 

o uso de tratamento comparador eculizumabe e plasmaférese havia se tornado 

antiético, pois os resultados preliminares mostravam uma diferença muito 

grande, além do fato da plasmaférese ser apenas um tratamento paliativo, sem 

modificar a causa da doença na SHUa.  

Desfechos dos estudos de coorte e relatos de series e casos  

A análise de 18 pacientes tratados com eculizumabe na França desde 2009, 

quando comparado a 41 controles pareados tratados com plasmaferese entre 

2004 e 2008, indicou uma diminuição significativa da progressão para Doença 

Renal Crônica Terminal tanto em curto (3 meses) quanto em mais longo prazo 

(1 ano)[40].  

 

A identificação de mutações genéticas no complemento ou anticorpos anti-fator 

H não foi necessária para inclusão e todos os pacientes apresentavam 

atividade de ADAMTS13 > 5% e PCR negativo para shigatoxina nas fezes. 

Em uma revisão crítica[15] do uso de eculizumabe em SHUa, os autores 

analisaram todos os relatos de casos em adultos e crianças e concluíram que 

as crianças apresentaram melhor recuperação hematológica e renal do que 

adultos, uma vez que o tratamento era instituído de forma mais precoce na 

faixa etária pediátrica. O uso de plasmaferese ou infusão de plasma em 

crianças é complexo devido à probabilidade grande de causar hipervolemia e 

pela dificuldade de acesso adequado e risco de complicações graves como 

trombose e infecção. Assim, os documentos de consenso[7, 17] recomendam 

que eculizumabe seja a primeira linha de tratamento de SHUa em crianças, 



devendo ser iniciado nas primeiras 24 horas do diagnóstico, se disponível. Se 

não disponível, tentar tratamento com plasma, apesar plasmaférese (60 

mL/kg/sessão em crianças maiores) ou infusão de plasma fresco congelado (10 

mL/kg/dia) em crianças menores até que eculizumabe esteja disponível, e na 

esperança de obter alguma melhora do paciente neste período de espera do 

tratamento específico. 

 

Desfechos de Segurança  

 

Desde os dados dos primeiros estudos com eculizumabe, foi observada taxa 

mínima de meningite ou sepse por meningococo, incluindo a avaliação de 

pacientes com hemoglobinúria Paroxística Noturna, outra indicação do 

tratamento com esta droga, também já aprovada na ANVISA e, recentemente 

incorporada para tratamento de HPN no SUS. Assim, com a evolução do 

conhecimento e o aparecimento constante de novas opções de prevenção e 

tratamento destas complicações sérias, cada vez há menor possibilidade 

dessas ocorrências, pela prevenção com vacinação adequada, educação do 

paciente, família e profissionais e atendimento imediato em caso de suspeita. 

 

Assim, desde o primeiro Estudo Prospectivo[34] e, posteriormente, do Estudo 

de Extensão[35] sobre uso de eculizumabe em pacientes com SHUa: Não 

houveram casos de infecções meningocócicas ou óbitos. Todos os eventos 

adversos graves possível ou provavelmente relacionados ao eculizumabe se 

resolveram sem interrupção do tratamento. Os eventos adversos foram 

semelhantes entre os subgrupos de pacientes, incluindo os 15 pacientes que 

fizeram transplante renal e recebiam terapia concomitante com 

imunossupressores. Vale notar que os eventos adversos foram relatados com 

menos frequência ao longo do tempo desde a semana 26 até a atualização de 

2 anos e nenhuma toxicidade cumulativa foi observada. 

 

Consideramos importante, também, separar os eventos adversos considerados 

sérios, visto que agitação é bem menos grave do que meningite ou sepse por 

meningococo. Caso estas três situações sejam consideradas como grupo 

único, falsa idéia de ser um medicamento com elevada taxa de eventos 



adversos sérios poderia ser induzida, o que não traduz a realidade. 

Transplante renal em paciente com Síndrome Hemolítico Urêmica atípica 

Uma metanálise sobre o uso de eculizumabe em transplante renal em 

pacientes com diagnóstico prévio de SHUa, publicada em 2019[39], concluiu 

que o uso profilático (início antes do transplante) esteve associado a taxa de 

recorrência da SHUa de 6,3% (que ocorreu sobretudo quando a droga foi 

descontinuada) e perda de enxerto de 5,5%; por outro lado, com o uso 

terapêutico (tratamento da recorrência), a taxa de perda do enxerto foi de 

22,5% - o que confirma o benefício da estratégia preventiva nos casos de 

transplante renal que têm indicação de bloqueio de complemento. Seguem no 

quadro abaixo as recomendações para transplante renal em pacientes 

portadores de Síndrome Hemolítico Urêmica atípica (SHUa) 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações para Transplante Renal em pacientes com SHUa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proceder a análise genética, principalmente no caso de candidato doador vivo 
relacionado (painel de genes do complemento ou avaliação de outros genes caso 
seja significativo para o paciente). Também pode ser usado para avaliar risco de 
recorrência, apesar de ainda não estar solucionada a correlação genótipo-fenótipo 
na SHUa. 

 Se o achado genético estiver associado a alto risco de recorrência, usar 
eculizumabe profilático (iniciar antes do transplante). 

 Se a opção for plasmaferese profilática, garantir acesso rápido ao eculizumabe 
para uso em caso de recidiva. 

 Se eculizumabe for empregado profilaticamente, pode-se usar imunossupressão. 
com inibidores de calcineurina 

 Evitar uso de inibidores de mTOR (sirolimo, everolimo) como imunossupressor 
inicial nestes pacientes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de poucas publicações sobre SHUa e eculizumabe em pacientes 

brasileiros, encontramos 8 publicações de relatos de casos e 8 apresentações 

em forma de Pôster em Congressos Brasileiros de importância nacional. A 

grande maioria destas publicações inclui casos de desfecho altamente positivo 

com o uso de eculizumabe para SHUa. Existem dois relatos de caso no qual os 

critérios eram completos na ocasião do diagnóstico e eculizumabe foi iniciado e 

mantido, porém no primeiro[41] o paciente apresentava recidivas laboratoriais 

com queda da haptoglobina e aumento de microalbuminúria nos períodos com 

infecções de vias aéreas superiores apesar do uso de eculizumabe sendo 

posteriormente identificado um distúrbio ainda mais raro da cobalamina C 

(distúrbio CblG), sendo o primeiro caso descrito na literatura mundial. Neste 

paciente o eculizumabe foi suspenso, apesar de ter mostrado benefícios 

significativos na fase mais grave da doença. No segundo caso, a não melhora 

com eculizumabe levou ã identificação de uma variante rara no gene DGKe, 

classicamente não responsiva a eculizumabe, o que levou à suspensão do 

medicamento e medidas de renoproteção inespecíficas no paciente[42].  

 



Esta bibliografia brasileira denota a seriedade com que os médicos brasileiros 

monitorizam seus pacientes em uso de eculizumabe. 

 

Impacto financeiro da nova tecnologia 

O medicamento realmente apresenta um alto custo para o sistema de saúde, 

porém a análise comparativa apresentada tem alguns defeitos ao considerar os 

custos dos demais tratamentos utilizando-se apenas a tabela SUS. O custo de 

um transplante renal no primeiro ano pode chegar a R$100.000,00 reais devido 

aos medicamentos imunossupressores de alto custo e reinternações sobretudo 

por infecção. O custo real da plasmaferese com infusão de plasma supera em 

muito o valor ressarcido pela tabela SUS. Seria necessário refazer as análises 

de custo-efetividade considerando estes novos valores.  

 

A prevenção da evolução para Doença Renal Crônica Terminal com 

necessidade de hemodiálise ou dialise peritoneal crônica, sobretudo com risco 

de recidiva no enxerto renal, contrabalançam o custo financeiro do emprego de 

eculizumabe – além do impacto positivo já demonstrado nos estudos 

pivotais[34, 35, 43] sobre a qualidade de vida dos pacientes. Há relatos de pelo 

menos dois pacientes brasileiros jovens (entre 20 e 30 anos de idade) com 

SHUa em hemodiálise crônica e aguardando o quarto transplante renal 

(comunicação pessoal). 

 

Importantes sistemas de saúde públicos como o do Reino Unido[10] e o 

australiano[9] incorporaram o eculizumabe de acordo com protocolos 

estabelecidos para cada localidade e realidade. O Brasil pode estar inserido 

neste grupo que atende sua população mediante um protocolo estruturado de 

controle dos casos atendidos, com critérios claros. 

Considerações Finais sobre o Parecer Técnico Cientifico da Incorporação 

de Eculizumabe para tratamento de Síndrome Hemolítico Urêmica pelo 

SUS 

 



Baseado na análise crítica de diversas publicações da literatura, associado ao 

fato que em doenças raras a Efetividade (benefícios de tecnologia em 

condições próximas do mundo real) seja tão relevante quanto a Eficácia 

(benefícios de tecnologia em condições ideais), vimos por este solicitar que a 

decisão preliminar da CONITEC seja reavaliada, ou seja, defendemos que o 

eculizumabe seja incorporado para tratamento da SHUa no SUS.  

 

Entendemos também que todo esforço deve ser feito para preservar os rins 

nativos dos pacientes com SHUa, uma vez que o transplante renal incrementa 

não apenas o risco, mas também o custo devido a medicação 

imunossupressora. 

 

A Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) – Diretoria e Departamentos - 

oferece seu apoio para auxiliar na criação de protocolo estruturado (PCDT) de 

diagnóstico e tratamento de SHUa. A SBN já tem em andamento o Registro 

Brasileiro de SHUa no site do Comitê de Doenças Raras (COMDORA) 

(www.COMDORA-sbn.org.br). Dados preliminares deste registro já estão 

sendo avaliados e algumas características da população brasileira já podem 

ser avistadas. Esperamos que com os dados do Registro possamos ter, em 

futuro breve, melhor conhecimento da doença no Brasil, assim como melhor 

conhecimento e acompanhamento dos casos em uso de eculizumabe. 

  

http://www.comdora-sbn.org.br)/
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