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EMENTA: Não há aprovados no Brasil protocolos de
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DA CONSULTA
Solicita-se a informação relacionada às evidências científicas existentes acerca do
tratamento corrente do linfoma de Burkitt, devidamente aprovadas para uso no Brasil, até
o momento.

DO PARECER
1 - Não há no Brasil protocolo específico de tratamento neste grupo de pacientes,
tampouco diretrizes da Associação Médica Brasileira ou do Ministério da Saúde nesse
tipo incomum de linfoma altamente agressivo;
2 - A revisão da literatura mostra resultados promissores com o uso do Mabthera®
(Rituximabe), associado a inúmeros programas poliquimioterápicos, tanto em pacientes
sorologicamente positivos como negativos para o vírus HIV1. Entretanto, a maioria dos
estudos foi feita com pequeno número de casos com exceção de um estudo alemão não
randomizado com mais de 300 pacientes. Os resultados de curto e longo prazo são
adequados e sugerem vantagem em sobrevida;
3 - Não existem estudos randomizados comparando os vários programas
terapêuticos utilizando ou não Rituximabe em pacientes portadores de linfoma de Burkitt;
isto faz que os níveis de evidência sejam B. São estudos prospectivos, controlados de
fase II, não comparados “randomicamente” ou através de match-pair com pacientes
tratados com Mabthera® (Rituximabe).

CONCLUSÃO
Não é possível estabelecer de modo definitivo as vantagens da incorporação do
Mabthera® (Rituximabe) a programas poliquimioterápicos intensos no tratamento do
linfoma de Burkitt, independentemente da idade ou do perfil sorológico dos pacientes.

Esse é o parecer, S.M.J.

Brasília, 22 de julho de 2016.

LUÍS HENRIQUE MASCARENHAS MOREIRA
Conselheiro Relator
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