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A Sociedade de Reumatologia de Brasília agradece o engajamento dos
reumatologistas de vários estados do Brasil nas reuniões científicas
que agora estão acontecendo no formato de webinar. Estamos
impressionados com o nosso novo alcance possibilitado por mudanças
impostas pelo momento crítico em que vivemos.
A crise sanitária mobilizou o desenvolvimento da rede de encontros
e eventos virtuais. A SRB seguirá essa tendência para preservar a
segurança de todos, porém sem perder a qualidade científica e cultural.
Convido a todos para o ATUAR 2020 que será realizado em um formato
virtual totalmente inovador. Contaremos com discussões de alta
qualidade científica, concursos de imagem e trabalhos científicos.
Antes do evento faremos uma campanha do ATUARTE, exposição de
arte virtual, em que qualquer profissional da saúde poderá participar
através de qualquer tipo de produção artística desenvolvida durante a
pandemia. Criaremos um espaço virtual democrático, de experiências
e produções artísticas dos profissionais de saúde a frente da pandemia
do coronavírus. A comissão organizadora dos nossos queridos eventos
anuais ATUAR e ATUARTE aguarda ansiosamente sua contribuição para
o desenvolvimento de mais um projeto da SRB.
Aguardamos vocês!
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PALAVRA DA EDITORA

Caros leitores,
Nesta 14a edição da Capital Reumato, a revista traz temas de interesse dos
reumatologistas, mas também dos pacientes. E a capa, que é mais uma obra de
arte da Dra Isadora Jochims (DF), nos remete ao modo que devemos encarar
os atuais e próximos desafios na reumatologia e na medicina: de mãos dadas.
Na seção “A vez e a voz do especialista” o especialista em direito Dr Jordão
Horácio (GO) aborda os desafios e perspectivas das doenças reumáticas, o
direito à saúde e o acesso a medicamentos de alto custo. No texto sobre
os Biossimilares, fica a questão: será que estamos preparados para essa
realidade? A Dra Hellen Carvalho (DF) comentará conceitos, as dificuldades
do presente e futuro.
O recente guideline sobre o tratamento da Síndrome Sjogren é comentado e
detalhado pela Dra Ana Paula (DF). O tratamento da Osteoartrite de joelhos e
quadril é revisitado de forma muito atualizada na seção “Reumato na Prática”
pelo Dr Ricardo Fuller (SP) e Dr Murilo (SP).
Pra finalizar, o projeto VivenciAR realizado no DF vem nos inspirar na forma
de ensinar os estudantes de medicina. Trouxemos ainda fotos das ultimas
reuniões científicas da SRB, agora em formato online (webinar). Novos
tempos, novas formas de nos comunicarmos, mas a alegria de estarmos nos
reencontrando e aprendendo juntos continua.
Grande abraço,
Luciana

Luciana Muniz
Editora da Revista Capital
Reumato 2019-2020

Baixe todas as edições da Revista
Capital Reumato no site:
www.reumatodf.com.br
Contato SRB:
reumatobrasilia@gmail.com
(61) 3245-1671 | (61) 99668 0935
Editoração e Design Gráfico:
CS DESIGN
Contato: Cristiane (61) 98131 7287
www.csdesigngrafico.com.br
cristiane@csdesigngrafico.com.br

EXPEDIENTE:
Reumatologistas revisoras: Dra. Ana Paula Gomides,
Dra. Isadora Jochims e Dra. Licia Maria Mota
Envie seu texto para ser publicado na revista: capitalreumato@gmail.com
Material de distribuíção exclusiva para área médica. A revista Capital Reumato não se responsabiliza por serviços, produtos
e imagens publicadas pelos anunciantes. As matérias assinadas são de inteira responsabilidade de seus autores e não
expressam, necessariamente, a opinião da Revista Capital Reumato.
A responsabilidade de conteúdo médico científico do material recebido para publicação, bem como por eventuais conceitos
emitidos ou conflitos de interesses, é exclusiva dos autores.
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ACONTECEU

webinar da srb
O primeiro webinar da SRB ocorreu
no dia 27 de maio, contamos com a
inscrição de 150 reumatologistas de
12 estados do Brasil com os temas
“Recomendações da SRB sobre o manejo
de pacientes com doenças reumáticas
na pandemia do coronavírus” ministrada
pela Dra Licia Mota, coordenadora
da comissão de Artrite Reumatoide
da SBR e diretora científica da SRB, e
“COVID 19 Epidemiologia, diagnóstico
e tratamento” ministrada pelo Dr
Alexandre Cunha, infectologista do
Hospital Brasília, Hospital Sírio Libanês
e Laboratório Sabin. A gravação do
youtube teve mais de 500 visualizações.

No dia 24 de junho, contamos com a inscrição de 264 reumatologistas de 10 estados do Brasil na
webinar patrocinada pela GSK, com o tema “Atualização em nefrite lúpica” ministrado pelo Dr
Mittermayer Santiago e “Síndrome inflamatória sistêmica” ministrada pela Dra Cristina Medeiros

Confira as discussões
e aulas que estão
gravadas no nosso
canal do youtubeSociedade de
Reumatologia
de Brasília SRB.
Agradecemos
a participação,
interesse e confiança
na qualidade dos
eventos promovidos
pela SRB.
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Atualização em Reumatologia

Brasília
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A VEZ E A VOZ DO ESPECIALISTA
Jordão Horácio da Silva Lima
Doutor em Saúde Global e Sustentabilidade (USP)
Especialista em Direito Internacional (UFG). Graduação em Direito (UFG) e Relações
Internacionais (PUC/GO). Atuou como Analista de Cooperação Internacional do
Ministério da Saúde de 2010 a 2015, e como Analista de Logística, Convênios e
Contratos junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) de
2015 a 2019. Advogado e membro da Comissão de Direito Médico, Sanitário e Defesa
da Saúde da OAB/GO. Professor Assistente da Faculdade Evangélica Raízes de Direito,
e da Pós-Graduação de Direito Médico e Proteção Jurídica Aplicada à Saúde (IPOG).

AS DOENÇAS REUMÁTICAS,
O DIREITO À SAÚDE E O
ACESSO A MEDICAMENTOS
DE ALTO CUSTO: DESAFIOS
E PERSPECTIVAS
A Carta Magna de 1988 inovou ao estabelecer a
saúde como direito de todos e dever do Estado (art.
196), e ao sinalizar quanto aos direitos sociais que
devem ser possibilitados aos cidadãos brasileiros. Esse é
o sentido das expressões “efetivação”, “redução do risco
de doença”, “promoção”, “proteção” e “recuperação”
contidas na Constituição Federal Brasileira, nas
Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas dos
Municípios Brasileiros.
Nesse contexto, o direito à saúde pode ser entendido
como um conjunto de deveres do Estado para com todo
cidadão, que visa não apenas afastar as enfermidades
mas também garantir o desenvolvimento saudável da
população. O direito social e fundamental previsto na
Constituição de 1988 definiu também os princípios
norteadores da política pública na seara sanitária,
positivando a saúde como elemento de cidadania, como
refere o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos
Humanos. Esse é o respaldo que nos dá uma definição
de que o Direito à Saúde é um Direito Humano essencial,

6

relativo à essência; que constitui a essência na natureza
de um ser, absolutamente necessário, indispensável, o
Direito mais importante, o núcleo da vida (1).
As doenças reumáticas, que segundo estimativas
da Sociedade Brasileira de Reumatologia podem
acometer cerca de 15 milhões de brasileiros, e são uma
das principais causas de auxílio doença e afastamento
do trabalho no Brasil, possuem tratamento junto
Sistema Único de Saúde (SUS), que disponibiliza
consulta com médicos especialistas, onde são realizadas
reabilitações físicas mais especializadas, tratamentos
clínicos e medicamentosos, chegando até a alguns
procedimentos cirúrgicos (2).
No caso específico dos medicamentos, o Brasil
reconhece o acesso a estes como parte do direito à
saúde e adota políticas públicas para propiciar sua
garantia. No entanto, a Política Nacional de Assistência
Farmacêutica não tem conseguido atender a essa
demanda. Em parte, por isso, tem crescido o recurso ao
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Poder Judiciário para a obtenção desses medicamentos.
Dados disponibilizados pelo Conselho Nacional de
Justiça desvelam que o fornecimento de medicamentos
é a principal causa de litígios em face do Sistema Único
de Saúde (SUS), indicando que o tema exige a atuação
coordenada de todos os atores do sistema de saúde e
do sistema de Justiça (3).
Diferentes desafios surgem, nesse sentido,
para a manutenção da política de acesso universal a
medicamentos. O maior desses desafios foi o aumento
no custo do tratamento devido à utilização de novos
medicamentos sujeitos à proteção patentária e não
produzidos nacionalmente. Não é de agora, mas o
confronto entre saúde e comércio vem se tornando
cada vez mais evidente e polarizado, sendo que o Brasil
tem primado, a partir da nossa Constituição Federal
de 1988, em implementar políticas sociais de acesso
universal, que têm sido colocadas como exemplo
mundial. Entretanto, o subfinanciamento histórico do
SUS, e as políticas recessivas e perda de direitos sociais

cedem lugar a políticas governamentais que privilegiam
o setor privado e fazem retroceder conquistas históricas (4).
É nítido que o atual sistema de inovação e
propriedade intelectual privilegia os direitos individuais
em detrimento dos direitos coletivos e não prioriza
o acesso à saúde como direito humano fundamental.
Os debates, tanto no âmbito interno, quanto na esfera
internacional, asseveram a necessidade dos governos
de disciplinarem os investimentos em inovação,
dando prosseguimento a alternativas que promovam
a coordenação, financiamento e desenvolvimento de
tecnologias em saúde, e que sejam capazes de dissociar
os custos de pesquisa dos preços finais dos produtos, e
promovendo acesso equitativo (5).
Uma revolução no tratamento às mais diversas
doenças reumáticas, como por exemplo a artrite
reumatoide, lúpus, osteoporose, tendinites, bursites
e fibromialgia, se deu através dos chamados
medicamentos biológicos. Estes são definidos pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como
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“medicamentos extraídos a partir de fluidos
biológicos ou de tecidos de origem animal ou
medicamentos obtidos por procedimentos
biotecnológicos”. As indústrias fabricantes de
produtos biológicos inovadores têm direito à
venda protegido por patente, comercializando
esses medicamentos com exclusividade por
período determinado. Uma vez que esse período
expira, outros medicamentos similares podem
ser comercializados, os quais tendem a ser mais
acessíveis aos usuários e aos sistemas de saúde
devido ao menor investimento de recursos em
pesquisa e desenvolvimento (P&D) e do possível
impacto da concorrência de mercado (6).
Surge, nesse contexto, a figura dos
biossimilares. Este é entendido como aquele
registrado na Anvisa como um “medicamento
biológico não-novo ou conhecido”. O
medicamento biossimilar é um produto biológico
similar ao medicamento biológico de referência;
não é uma cópia idêntica, pois não é possível
copiar uma molécula complexa, somente
reproduzir uma molécula similar com a mesma
atividade que a molécula de referência. Por se
tratarem de moléculas biológicas de estrutura
complexa, seu processo de produção influencia
as características do produto final. Logo, é
aceitável que os medicamentos biológicos tenham
pequenas diferenças entre lotes, sendo que essa
heterogeneidade não afeta a eficácia e a segurança
do produto final (7).
A Anvisa já se posicionou claramente a respeito
da intercambialidade de biológicos e biossimilares,
apontando que a definição de intercambialidade
e a substituição envolve aspectos mais amplos,
como estudos específicos conduzidos pelas
empresas, dados de literatura, a avaliação
médica em cada caso e o custo-efetividade. A
Sociedade Brasileira de Reumatologia também
acompanha esse raciocínio, ressaltando que a
intercambialidade, enquanto prática médica, deve
se dar sob a iniciativa ou com o consentimento do
prescritor (8, 9).
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Para além desse debate,
observa-se que o alto
custo é consistentemente
apresentado como uma das
principais barreiras de acesso
a medicamentos biológicos.
Nesse sentido, espera-se
que a redução de preços por
meio de competição seja
observada com a entrada de
biossimilares no mercado.
Almeja-se, assim, mitigar os
efeitos deletérios decorrentes
da judicialização no país.

No caso do Brasil, que é um dos cerca de cem países que
reconhecem o direito constitucional à saúde, caso entendase haver qualquer espécie de omissão governamental,
o poder judiciário sempre poderá ser acionado. Esse
fenômeno, conhecido como “judicialização da saúde”, já
se institucionalizou no país, fazendo parte do SUS como
mais uma porta de acesso. É inegável, no entanto, que esse
ingresso muitas vezes viola o direito à igualdade de uma
coletividade, que adentra o SUS pela porta da frente (10, 11).
O fato é que nosso país ainda carece de um debate público
substancial no tocante ao significado e ao objeto do direito à
saúde à luz dos novos avanços médicos. Embora um “direito
a medicamentos” esteja se consolidando no país, os vários
braços do governo ainda precisam desenvolver avaliações
sólidas da tecnologia em saúde. Somadas a isso, são
necessárias medidas regulatórias mais audaciosas na fixação
de preços de medicamentos, juntamente com reconsideração
das responsabilidades dos planos de seguro saúde privados
na cobertura de custos com medicamentos.
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GUIDELINES COMENTADOS

Dra. Ana Paula Gomides
Médica reumatologista com área de atuação em dor
Mestrado e doutorado em Ciências Médicas pela
Universidade de Brasília- UnB
Membro das comissões de artrite reumatoide e doenças
infecciosas da Sociedade Brasileira de Reumatologia

RECOMENDAÇÕES EULAR
PARA O MANEJO DA
SÍNDROME DE SJÖGREN:
TRATAMENTOS TÓPICOS
E TERAPIAS SISTÊMICAS
O grupo europeu EULAR (European League Against Rheumatism)
realizou um estudo colaborativo internacional (EULAR SS Task Force)
com o objetivo de desenvolver o primeiro consenso para o manejo de
pacientes com Síndrome de Sjögren (SS) com medicamentos tópicos e
sistêmicos. O resultado deste trabalho foi publicado em 2019 e contou
com a participação de especialistas em reumatologia, medicina interna,
saúde bucal, oftalmologia, ginecologia, dermatologia, epidemiologia,
enfermeiros e representantes de pacientes de 30 países dos 5 continentes.
As recomendações abordaram o uso de medicamentos tópicos
orais e oculares, agonistas muscarínicos orais (pilocarpina, cevimeline),
hidroxicloroquina, glicocorticóides orais, agentes imunossupressores
sintéticos (ciclofosfamida, azatioprina, metotrexato, leflunomida e
micofenolato) e terapias biológicas (rituximab, abituptb e belitim).
Foram utilizadas revisões sistemáticas e o consenso dos especialistas
para a elaboração de 4 recomendações gerais e 12 recomendações
específicas. As principais informações estão sintetizadas neste artigo.
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Ilustração: Isadora Jochims
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RECOMENDAÇÕES GERAIS
A) Pacientes com SS devem ser acompanhados utilizando abordagem
multidisciplinar em centros especializados.
A SS pode ser uma doença com grande impacto na qualidade de vida em virtude
da Síndrome Sicca, sintomas dolorosos e fadiga. Além disso há risco potencial de
envolvimento de órgãos nobres e aumento de mortalidade principalmente por
linfoma. Por estes motivos devem ser acompanhados preferencialmente em centros
de referência com experiência na doença. Especialistas diversos da área de saúde
bem como profissionais da atenção básica devem estar idealmente envolvidos no
diagnóstico, avaliação da extensão do acometimento e planejamento do tratamento
personalizado. A política de decisão compartilhada entre o paciente e o especialista
deve nortear o manejo.
B) A primeira abordagem terapêutica deve ser o tratamento sintomático utilizando
terapias tópicas.
Vários estudos demonstram que o uso diário de terapias tópicas para o alívio
sintomático da secura pode ocasionar melhora significativa da qualidade de vida.
Estes tratamentos devem ser iniciados imediatamente após a confirmação objetiva
da disfunção glandular. Devem ser recomendados terapias com um mínimo de
efeitos colaterais em virtude da necessidade do uso de longo prazo das mesmas.
C)	Terapias imunossupressoras podem ser consideradas para o tratamento de
doenças sistêmicas ativas
O uso de terapias imunomoduladoras / imunossupressoras sistêmicas
(glicocorticóides, antimaláricos, agentes imunossupressores, imunoglobulinas
intravenosas e produtos biológicos) deve ser restrito a pacientes com doença
sistêmica ativa (vide definições*). O uso destes medicamentos deve ser indicado
apenas após avaliação cuidadosa da gravidade e do dano a órgãos, uma vez que
nem todos os pacientes com doença sistêmica ativa necessitam necessariamente de
terapia sistêmica. O tratamento deve incluir 2 etapas
incluindo uma primeira abordagem imunossupressora intensiva, direcionada para
restaurar a função do órgão (indução de remissão) o mais rápido possível, seguido
de um segundo curso terapêutico, visando manter a resposta terapêutica inicial
(manutenção da remissão). Infelizmente, não há dados disponíveis em pacientes
com SS para apoiar recomendações específicas sobre a necessidade / duração das
terapias de indução e manutenção, que devem, portanto, ser decididas caso a caso.

*Definições:
• Doença sistêmica: envolvimento da doença que afeta ou afetou qualquer um dos órgãos /
sistemas incluídos no escore ESSDAI (EULAR Sjögren’s Syndrome Disease Activity Index)
• Doença ativa: escore mjESSDAI ≥1.
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RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS
As 12 recomendações específicas formam uma
sequência lógica, começando com o tratamento
dos sintomas centrais mais comuns (secura,
fadiga e dor), seguido pelo tratamento da
doença extra glandular sistêmica.

1) Recomenda-se a avaliação inicial objetiva da função da glândula salivar antes de iniciar o
tratamento para a secura oral
A abordagem terapêutica da secura oral deve ser conduzida por medida objetiva da função
glandular salivar e não pelos sintomas subjetivos do paciente.
Recomenda-se uma avaliação basal através da medição fluxos salivares antes de iniciar
intervenções terapêuticas, sempre descartando condições não relacionadas à SS. Cintilografia
salivar também pode ser utilizada.
2) A primeira abordagem terapêutica para secura oral pode ser feita de acordo com a função da
glândula salivar: estimulação não farmacológica para disfunção leve; estimulação farmacológica
para disfunção moderada e substituição da saliva para disfunção grave
O tratamento da secura oral pode ser realizado com base em dois mecanismos: estimulação
da glândula salivar (não farmacológica ou farmacológica) ou substituição da saliva.
Em pacientes com disfunção glandular leve, recomenda-se estimulação não farmacológica
como primeira linha terapêutica, utilizando estimulantes gustativos sem açúcar (balas ácidas,
pastilhas, xilitol) e / ou estimulantes mecânicos (goma de mascar sem açúcar).
Em pacientes com disfunção glandular moderada, a estimulação farmacológica com agonistas
muscarínicos (pilocarpina e cevimeline) pode ser considerada. Em pacientes que são intolerantes ou
não respondem a agentes muscarínicos, alguns agentes mucolíticos (bromexina, N-acetilcisteína)
podem ser considerados. No documento os pesquisadores referem a possibilidade de uso de
agentes coleréticos (anetoltritiona) porém os mesmos não estão disponíveis no Brasil.
A substituição da saliva deve ser considerada a abordagem terapêutica preferida para aliviar os
sintomas em pacientes sem função glandular residual (disfunção glandular grave). A preparação
ideal deve ter um pH neutro, conter fluoreto e outros eletrólitos, imitando a composição da
saliva natural. Os substitutos da saliva estão disponíveis comercialmente na forma de spray, gel e
enxagues. Adicionalmente o uso de gel de fluoreto de sódio com pH neutro deve ser prescrito a
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todos os pacientes com disfunção severa para prevenir
cáries. Não há consenso sobre o uso de salivas artificiais
para pacientes com disfunção salivar leve e moderada.
Não é recomendado o uso de hidroxicloroquina,
glicocorticoides orais, agentes imunossupressores ou
rituximabe para tratamento de secura oral (estudos
demonstram ineficácia e efeitos adversos).
3) A abordagem terapêutica de primeira linha da
secura ocular inclui lágrimas artificiais e géis / cremes
oculares
A primeira linha de tratamento da secura ocular
deve ser feita com uso de lágrimas artificiais e gel ocular
com ação lubrificante. Os agentes devem conter uma
base polimérica ou um agente viscoso (metilcelulose,
hialuronato) e são indicados para todos os pacientes
com sintomas de secura ou anormalidades nos testes
oculares. Seu uso deve ser feito no mínimo 2 vezes
por dia podendo ser usado até a cada hora. Pomadas
oftálmicas mais espessas podem ser usadas à noite.
4) A secura ocular refratária / grave pode ser tratada
com medicações tópicas contendo imunossupressores
e colírios
Pacientes com secura ocular refratária ou grave
devem ser tratados por um oftalmologista com
experiência em doenças da córnea sempre que possível.
Secura ocular refratária é definida como pacientes
que não melhoram após o uso do melhor padrão de
tratamento lubrificante disponível (definido como o uso
máximo de lágrimas artificiais e pomadas de acordo
com a recomendação anterior), após descartar outros
processos oculares não relacionados à SS. A gravidade
da doença ocular deve ser definida de acordo com os
resultados obtidos em uma avaliação oftalmológica
específica do dano da córnea.
AINEs / corticosteróides ópticos podem ser prescritos
pelos oftalmologistas como terapêutica de curto prazo
(máximo de 2 a 4 semanas). Formulação oftálmica
contendo ciclosporina a 0,05% está disponível no mercado,
no entanto poucos estudos mostraram benefício. Soro
autólogo, solução ocular de tracolimus, inserção de
plugues demonstram resultados inconclusivos nos estudos
mas podem ser usados como terapia de resgaste na
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dependência da experiência do oftalmologista assistente.
5) Doenças concomitantes devem ser avaliadas em
pacientes com fadiga e dor. A gravidade deve ser
avaliada usando ferramentas específicas
Pacientes com SS primária podem, com frequência,
apresentar sintomas além da secura de mucosas, sendo
os mais frequentes as dores articulares / musculares
e fadiga, que podem impactar ainda mais a qualidade
de vida. Doenças concomitantes (osteoartrite,
hipotireoidismo, depressão, neoplasias) e complicações
da SS sistêmica (artrite, anemia, hipocalemia,
osteomalácia, linfoma, neuropatia de fibras pequenas)
devem ser devidamente diagnosticadas e tratadas. A
gravidade e o impacto destas comorbidades devem ser
mensurados com questionários específicos.
6) Considere analgésicos ou outros agentes adjuvantes
para o tratamento da dor musculoesquelética, levando
em consideração o equilíbrio entre potenciais benefícios
e efeitos colaterais
Para alívio da artralgias está indicado o uso de
paracetamol e/ou AINES por um período de 7-10 dias
consecutivos. O uso de hidroxicloroquina pode ser
considerado em pacientes com episódios frequentes
de dor articular. Nos casos de dor musculoesquelética
crônica considerar o uso de antidepressivos e
anticonvulsivantes. Nos pacientes com dor neuropática
a gabapentina, pregabalina ou amitriptilina são opções
a serem consideradas, entretanto uma piora dos
sintomas secos deve ser monitorizada.
As medidas não farmacológicas para o manejo da
dor devem ser enfatizadas.
7) O tratamento da doença sistêmica deve ser adaptado ao
órgão acometido e à sua severidade usando as definições do
escore ESSDAI (EULAR Sjögren’s Syndrome Disease Activity
Index)
O envolvimento sistêmico da SS tem sido cada
vez mais reconhecido como parte essencial da doença
com influência direta no prognóstico e sobrevida. O
grupo EULAR elaborou um instrumento eficaz para
mensuração do envolvimento sistêmico na SS: o ESSDAI.
Utilizando esta ferramenta, são indicadas terapias
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sistêmicas (glicocorticoides, antimaláricos, agentes
imunossupressores, imunoglobulina, biológicos) nos
pacientes que apresentem pelo menos atividade
moderada da doença (escore > 5).
Cabe ressaltar que algumas manifestações
sistêmicas não são detectadas pelo ESSDAI, incluindo
bloqueio cardíaco congênito associado ao Ro, fenômeno
de Raynaud, hipertensão pulmonar primária, pleurite,
pericardite, disautonomia, cistite intersticial e perda
auditiva neurossensorial. Nestes casos deve ser
realizada uma avaliação individualizada para decisão
terapêutica.
8) Os glicocorticoides devem ser usados na menor
dose e no tempo mínimo necessário para controlar a
doença sistêmica ativa
Recomenda-se que os glicocorticoides sejam
utilizados na dose mínima e tempo necessário para
controlar a doença sistêmica ativa. Na presença de
manifestações graves
o tratamento de indução pode ser feito com pulsos de
metilprednisolona seguidos de doses
0,5mg / kg /d ou menos. Deve se tentar manter a dose
de manutenção de 5mg / dia ou menos com ajuda
de outros medicamentos imunossupressores como
pouopadores de corticoides se necessário.
Não há dados disponíveis em pacientes com SS
para apoiar recomendações específicas sobre a taxa de
redução da dose de glicocorticoides, tempo de uso ou
quando um agente poupador de deve ser adicionado,
cabendo avaliação individual pelo médico assistente.
9) Os agentes imunossupressores sintéticos devem
ser usados principalmente como agentes poupadores
de glicocorticoides (sem evidências que sustentem a
escolha de um agente sobre outro)

Com base no potencial desenvolvimento de
danos crônicos em pacientes com doença sistêmica
não controlada, alguns pacientes podem necessitar
de terapia de longo prazo com glicocorticoides,
especialmente aqueles com comprometimentos
graves de órgãos. Neste contexto indica-se o uso de
agentes imunossupressores (leflunomida, metotrexato,
azatioprina, micofenolato, ciclofosfamida) como agentes
poupadores de glicocorticoides sempre ponderando os
possíveis benefícios e riscos.
A falta de estudos comparando o perfil de eficácia
e segurança de agentes imunossupressores na SS
primária não permite uma recomendação sobre o
uso de um agente em detrimento de outro, exceto
quando as características ou comorbidades do paciente
são consideradas em relação ao perfil de segurança.
Além disso, não há informações disponíveis sobre a
dose, via de administração e duração do tratamento
e recomenda-se uma avaliação caso a caso, seguindo
regras semelhantes às relatadas para outras doenças
autoimunes.
10)	As terapias direcionadas às células B (rituximabe)
podem ser consideradas em pacientes com doença
sistêmica refratária
O surgimento de terapias biológicas aumentou o
arsenal terapêutico disponível para o tratamento da
SS grave. Apesar disso não há consenso ou evidências
robustas sobre seu uso na doença.
A terapia alvo das células B (rituximabe) foi a mais
estudada na SS e com resultados positivos. Desta forma
recomenda-se considerar seu uso em pacientes com
doença sistêmica refratária grave especialmente em
pacientes com vasculite associada à crioglobulinemia.
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11)	A abordagem terapêutica para doença sistêmica órgão-específica
pode utilizar o uso sequencial (ou combinado) de glicocorticoides,
agentes imunossupressores e biológicos
O uso sequencial das três principais categorias de agentes
imunossupressores na SS baseia-se em uma abordagem semelhante
à relatada para outras doenças do tecido conjuntivo, como o LES ou
vasculites, já que não existem estudos controlados robustos específicos
para a doença.
Como regra geral, para a maioria dos envolvimentos sistêmicos, os
glicocorticoides podem ser considerados a opção de primeira linha em
pacientes com doença sistêmica ativa; agentes imunossupressores e
biológicos como opções de segunda / terceira linha a serem usadas em
pacientes intolerantes, refratários ou com doença grave.
Em virtude da ausência de dados científicos controlados, não há
consenso para uso restrito/obrigatório de terapias sequenciais na SS
sendo preferível uma abordagem terapêutica individualizada. Apenas
como sugestão de manejo, os membros da “task force” elaboraram
uma sequência de fluxogramas para guiar o tratamento com base nas
informações disponíveis na literatura atual (reprodução abaixo).
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Figura 3 (A a I) Algoritmo para a abordagem terapêutica de pacientes com SS primária com envolvimento sistêmico específico
de órgão. AINEs: não mais que 7 a 10 dias. HCQ: hidroxicloroquina 200 mg / dia. GC (dose recomendada em mg / kg / dia); curso
de curta duração, sempre que possível; considere pulsos de metilprednisolona em casos graves. ID: agentes imunossupressores,
sem comparações frente a frente. CyC: pulsos de ciclofosfamida 0,5 g / 15 dias (máximo de seis pulsos). Rituximabe: rituximabe
1 g / 15 dias (x2). BLM: belimumabe; 10 mg / kg (0, 2 e 4 semanas e depois a cada 4 semanas). ABA: abatacept 0, 2, 4 semanas
e a cada 4 semanas. IVIg: imunoglobulinas intravenosas 0,4-2 g / kg 5 dias. PEX: trocas de plasma. CyA, ciclosporina A; EULAR,
Liga Européia Contra Reumatismo; ESSDAI, EULAR índice de atividade da síndrome de Sjögren; GC, glicocorticóide; LoE, níveis
de evidência; AINEs, anti-inflamatórios não esteróides; AR, artrite reumatóide; SjS, síndrome de Sjögren.

12)	O tratamento do linfoma de células B deve ser individualizado de acordo com o subtipo
histológico específico e o estágio da doença
Entre as manifestações sistêmicas da SS, o linfoma é uma das piores complicações. Seu tratamento
deve ser individualizado de acordo com o subtipo histológico definido de acordo com a classificação da
OMS e as diretrizes terapêuticas atuais, com tratamento conduzido pelo hematologista / oncologista.
Referência: EULAR recommendations for the management of Sjögren’s syndrome with topical and systemic therapies.
Ramos-Casals M, Brito-Zerón P, Bombardieri S, et al. Ann Rheum Dis 2020;79:3–18.
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A artrite reumatoide (AR) é uma doença
inflamatória sistêmica de etiologia autoimune com
prevalência estimada entre 0.5 a 1% da população
mundial. Quando não adequadamente diagnosticada
e tratada, a doença pode ocasionar limitação funcional
com importante repercussão na vida diária e atividades
laborais dos pacientes.
O conhecimento teórico e conscientização a
respeito da AR nos cursos de graduação na área da saúde
devem ser estimulados tendo em vista o importante
potencial dos estudantes como disseminadores de
informações durante a vida acadêmica e após a
graduação.
O devido conhecimento do quadro sugestivo de AR por
alunos dos cursos de medicina e posteriormente na
sua futura prática clínica, em especialidades diversas,
podem trazer impacto positivo para a sociedade. Diante
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disso foi elaborado este projeto educacional
inicialmente realizado com estudantes de
graduação em medicina na cidade de Brasília-DF.
Os principais objetivos desta iniciativa
foram:
a) Melhoria do conhecimento teórico e prático a
respeito da AR;
b) Conscientização e sensibilização dos alunos
quanto ao potencial da doença em ocasionar
limitações nos pacientes, bem como a necessidade
de intervenção precoce nos casos suspeitos.
Para realização dos objetivos propostos foram
realizadas aulas expositivas sobre os aspectos
mais importantes da AR, além de aulas práticas
ministradas por reumatologistas. Foi elaborado
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material teórico para estudo bem como indicação
de referências bibliográficas adequadas para
o momento do curso. Adicionalmente , foram
realizadas atividades de simulação com uso de
órteses específicas que mimetizaram limitações
articulares de mãos e punhos .
Todos os participantes fizeram avaliação
específica ao término do treinamento, com
respostas objetivas e dissertativas a respeito do
conhecimento prévio e após a intervenção.
		
Status atual do projeto
Em 2019 foi realizado um projeto piloto
com alunos da Liga Acadêmica de Reumatologia
do Centro Universitário de Brasília-UniCEUB
no qual os estudantes participaram de aula
teórica e receberam material específico para
estudo. Em laboratório de habilidades clínicas,
os alunos participaram de demonstração prática
de exame físico de mãos e punhos além de
treinamento de aplicação da ferramenta HAQ.
Em outra estação fizeram uso de órteses de
imobilização de punhos/mãos e posteriormente
foram orientados a realizar atividades simples
(como segurar objetos diversos, pentear os
cabelos, abrir potes, usar o celular etc) em
ambientes previamente preparados.
Ao
término das atividades os alunos fizeram
avaliação dissertativa a respeito do impacto das
intervenções no conhecimento teórico, prático e
na percepção individual sobre as limitações que
podem ocorrer na doença.
Uma adaptação do projeto para a
população geral foi realizada na Caminhada
de conscientização sobre artrite reumatoideCaminhAR- 2019 . Na oportunidade, os
participantes fizeram uso de órteses de mãos
/punhos e foram desafiados a usar objetos
simples além de receber informações sobre a
doença.
O projeto deve ser realizado em outros
cursos da área de saúde e em novas ações para
a população em geral.
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Medicamentos,
fitoterápicos e
nutracêuticos para
o tratamento da
osteoartrite de
joelhos e quadril:
evidência e prática

O tratamento da osteoartrite (OA) é um desafio
na prática clínica e há poucos tratamentos que,
isoladamente, apresentam um tamanho de efeito
pelo menos moderado para serem considerados de
primeira linha(1). Isso ocorre porque a dor da OA é
decorrente da interação complexa entre alterações
anatomopatológicas da articulação, mecanismos
neurobiológicos, genética e fatores psicológicos e
socioculturais(2). Além disso, apesar de a dor ter
origem principalmente nociceptiva, com frequência
há um componente inflamatório ou neuropático, e
pode estar amplificada por mecanismos que levam
a sensibilização periférica ou central(3). A alta taxa de
resposta ao placebo (em média 30%) é outro ponto a
ser destacado porque dificulta a avaliação da eficácia
real os tratamentos(4).
É bem estabelecido o conceito de que os exercícios
e a perda de peso têm grande impacto na melhora dos
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sintomas da OA, principalmente da OA de joelhos(5).
Um dos estudos mais importantes que demostrou
esse benefício indicou que a perda de 10% do peso
em pacientes obesos associada aos exercícios reduziu
a dor em 50% e 38% dos participantes relataram ter
nenhuma dor em 18 meses(6). Essa melhora representa
um tamanho de efeito moderado e apenas os antiinflamatórios por via oral e infiltrações com corticoide
demostraram ter, consistentemente, efeito similar nos
estudos clínicos de fármacos(5).
Para reduzir a lacuna existente entre os tratamentos
com maior evidência e recomendados pelos diversos
guidelines e aqueles que de fato são abordados nas
consultas no dia a dia(7), há um esforço mundial para
estimular a criação de equipes multidisciplinares,
compostas, no mínimo, por fisioterapeuta, nutricionista
e médico, para o oferecimento de “pacotes” de
tratamento da OA com ênfase no tratamento não
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medicamentoso, com planos de ação, metas e
reavaliações periódicas com medidas de desfecho préestabelecidos(8). Nesse contexto, os medicamentos,
fitoterápicos e nutracêuticos apresentam papel
apenas adjuvante no tratamento da OA e devem ser
oferecidos após ou em conjunto com o tratamento não
farmacológico.
Existem incontáveis fármacos que já foram testados,
que são usados atualmente ou que estão em estudo
para o tratamento da OA. Seria muito extensa uma
descrição pormenorizada de todos eles. Assim, serão
valorizados aqueles com maior evidência ou com uso mais
popularizado no Brasil.
Fármacos com maior evidência até o momento
O recente guideline da OARSI para o tratamento
da OA revisou as evidências de maior qualidade
relacionadas ao uso de fármacos na OA de joelhos e
quadril e valorizou a presença de comorbidades comuns
nos pacientes com OA(5) (Tabela 1). Ele sugere como
tratamentos recomendados:
• Anti-inflamatórios tópicos: são seguros, com pouca
absorção sistêmica, com tamanho de efeito até semelhante
aos anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) por via
oral(9) e, apesar disso, pouco prescritos no dia a dia.
Existem marcas no mercado brasileiro de diclofenaco,
nimesulida, cetoprofeno e aceclofenaco. Podem ser
usados 2 a 4 vezes ao dia.
• AINEs por via oral: são os fármacos orais com maior
tamanho de efeito (moderado) para o tratamento da

OA de joelhos, embora a resposta aos diversos AINEs
seja indiossincrásica. Seu uso é restrito pelo risco de
efeito adversos na população com OA, cuja prevalência
de comorbidades é alta. Devem ser usados pelo menor
tempo e com a menor dose possíveis e tem um papel
importante no controle dos flares da doença(5). Uma
metanálise em rede sugeriu que o diclofenaco 150 mg/
dia e o etoricoxibe 60 mg/dia apresentam maior eficácia
analgésica para a OA, embora não tenham comparado
tolerabilidade e segurança(10).
• Corticoide intra-articular: também tem um tamanho
de feito moderado, com maiores taxas de resposta em
pacientes com dor intensa ou sinais inflamatórios, como
derrame e sinovite(1). Contudo, o tempo de resposta
médio é de 4 a 6 semanas, apenas. Um estudo recente
evidenciou maior perda de volume de cartilagem
em participantes que receberam a hexacetonida de
triancinolona a cada 3 meses por 2 anos(11), porém
não se conhece a relevância clínica deste achado e
se intervalos maiores de infiltração teriam o mesmo
efeito(1). O corticoide mais estudado é a hexacetonida
de triancinolona, mas são opções a metilprednisolona,
a betametasona e a dexametasona.
• Ácido hialurônico (AH) intra-articular: teria um
papel maior em pacientes com comorbidades, sem
resposta prévia às medidas não farmacológicas, AINEs
e infiltração com corticoide. Sua indicação está mais
bem estabelecida para quadros leves a moderados da
OA de joelhos, sem sinovite e derrame articular(12).
Existe uma extensa lista de marcas para o hialuronato, o
qual deve ser aplicado em 3 a 5 doses semanais, e uma
para o hilano, aplicado em dose única. Até o momento,
não existe evidência suficiente que suporte o uso da
associação do AH com sorbitol (ausência de ensaio
clínico controlado) e do AH não animal estabilizado
(NASHA)(13, 14).
• Duloxetina: é uma opção para a OA de joelhos ou
poliarticular, principalmente para pacientes com dor
difusa ou depressão associadas, na dose de 60 a 120
mg/dia(15).
Apesar de não contemplada nos guidelines
internacionais, a dipirona é um medicamento seguro,
de baixo custo e pode ser um analgésico eficaz para o
tratamento da OA no Brasil(16).
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• Os fitoterápicos e nutracêuticos não possuem
recomendação forte porque, apesar de alguns estudos
evidenciarem um tamanho de efeito até moderado,
os números de participantes incluídos eram pequenos
e todos eram de curta duração (3 a 6 meses). Aqueles
com maior evidência foram destacados em 2 revisões
recentes(17, 18) (Tabela 2):
• Extratos insaponificáveis de abacate e soja: são os
extratos fluidos purificados das porções dos óleos do
abacate (Persea americana) e da soja (Glycine max) que
não sofreram hidrólise alcalina (saponificação). Há uma
marca disponível no Brasil e podem ser manipulados
nas doses de 100 e 200 mg, respectivamente, para
tomada única diária.
• Curcuma longa: pó alaranjado extraído da raiz do
açafrão-da-terra, com ação anti-inflamatória. Há uma
marca regulamentada pela ANVISA no Brasil e pode ser
manipulada, com dose indicada de 1000 a 2000 mg/dia
do extrato da Curcuma longa, e tomada 2 vezes ao dia.
• Boswellia serrata: é uma planta nativa da Índia,
utilizada para fabricação de incensos e produtos de
beleza. Possui ação anti-inflamatória, não possui marca
disponível no Brasil, mas pode ser manipulada na dose
de 300 mg e tomada 2 a 3 vezes ao dia.
• Picnogenol: extraído da casca do pinheiro-marítimo
(Pinus pinaster), comum na região do Mediterrâneo. Dois
estudos de boa qualidade evidenciaram melhora na dor
e função na OA de joelhos. Tem ação anti-inflamatória e
pode ser manipulado, com dose de 50 mg 2 a 3 vezes ao dia.
• MSM (metilsulfonilmetano): composto de enxofre
encontrado naturalmente no corpo humano. Tem
ação anti-inflamatória e também foi demonstrado
seu benefício na melhora da dor e função na OA de
joelhos. Pode ser manipulado, com posologia de 1000
mg 2 a 3 vezes ao dia, e é frequentemente encontrado
em associação a outros fármacos vendidos como
suplementos no Brasil e no exterior.
Fármacos com evidência menos robusta até
o momento para prescrição rotineira
Este grupo engloba uma infinidade de produtos
usados com frequência pelos pacientes com OA,
indicados ou não pelo seu médico. A ausência de
recomendação forte é justificada porque seus estudos
apresentam qualidade da evidência pequena a
moderada, com alto risco de viés, tamanhos de efeito
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pequenos ou iguais ao placebo e curta duração (3 a 6
meses)(17). Contudo, eles podem ser prescritos quando
levados em consideração os desejos, crenças e situação
financeira dos pacientes e a resposta prévia. Destacam-se:
• Paracetamol: historicamente indicado como
tratamento inicial da OA, metanálises recentes
sugeriram que seu tamanho de efeito é igual ao do
placebo e sua recomendação perdeu força(10, 12, 19).
• Opioides: seu uso é desencorajado devido aos pequenos
tamanhos de efeito e alto risco de efeitos adversos na
população idosa, como quedas e constipação. Não devem ser
prescritos rotineiramente, mas podem ser úteis em casos
excepcionais, como casos graves em espera de artroplastia
total, na menor dose e no menor tempo possíveis(5).
• Sulfato de glicosamina e sulfato de condroitina:
apesar de amplamente prescritos, um estudo de boa
qualidade mostrou resposta semelhante ao placebo(20)
e, outro, superioridade, porém com diferença clínica
questionável(21). O guideline da OARSI recomenda
contra o seu uso, porém outro recente guideline de uma
sociedade europeia sugere o seu uso como primeira
linha, valorizando alguns estudos que mostraram
melhora funcional, redução do consumo de analgésicos
e até um efeito modificador de doença(22). Destaca-se
que os estudos mostrando benefício da glicosamina
usaram o sulfato, e não cloridrato.
• Diacereína: fármaco sintético derivado da
antraquinona prescrito na dose de 50 a 100 mg/dia.
Apresenta tamanho de feito pequeno e seu uso é
limitado pela alta frequência de diarreia(18).
• Colágeno hidrolisado: sua venda não é
regulamentada na ANVISA e, por isso, há várias marcas
no mercado. Vendidos como “elementos para trofismo
articular” em sachês de 10 a 15 g.
• Colágeno tipo II: molécula não desnaturada do
colágeno tipo II, extraída da cartilagem do frango,
vendida em cápsulas de 40 mg. Alguns produtos têm
o processo de produção patenteado, como o UC-II e o
B2Cool. Por causa do tamanho grande da molécula não
é absorvido e sua ação é por dessensibilização oral, com
produção de linfócitos T de memória e consequente
redução da quebra do colágeno endógeno(17).
• Cloreto de magnésio: suplemento mineral
popularizado atualmente para o tratamento da OA.
Há estudos que documentaram mais alterações
radiográficas e de ressonância magnética em pacientes
com menor ingesta ou com menor nível sérico de
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magnésio(23-25), porém não há ensaios clínicos que
avaliaram sua eficácia terapêutica para a OA.
• Colchicina: apesar de um estudo pequeno sugerir
resposta em pacientes com características inflamatórias
da OA(26), um estudo de boa qualidade recente não
evidenciou melhora clínica em comparação ao placebo(27).
• Hidroxicloroquina: sem indicação de uso rotineiro
para a OA de joelhos e quadris(5), apesar do uso frequente
baseado na ação documentada na melhora da sinovite de
outras artrites. Dois estudos brasileiros não mostraram
superioridade ao placebo(28).
• Metotrexato: testado para a OA de joelhos em doses de 7,5
e 15 mg/semana, foi semelhando ao placebo(29) ou com melhora
clínica de significado questionável(30).
• Sulfassalazina:nãoháensaiosclínicosparaotratamentodaOA.

Em resumo, o tratamento farmacológico da OA de joelhos e quadris deve ser adjuvante ao tratamento não
farmacológico. O uso dos medicamentos, fitoterápicos e nutracêuticos deve ser racional e individualizado,
com preferência para aqueles com evidências mais consistentes de eficácia e segurança.
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Tabela 1. Recomendações da OARSI para o tratamento farmacológico da OA de joelhos.
Verde: recomendados; Amarelo: uso condicional; Rosa: não recomendados.

Recomendação

Sem comorbidades

2
3

Cardiovascular

Fragilidade

Dor difusa/depressão
---

AINE tópico

1A
1B

Gastrointestinal

AINE (± IBP)
COX-2
Corticoide IA

COX-2
Corticoide IA
AH IA

Corticoide IA
AH IA

AINE (± IBP)
COX-2

AH IA

AINE (± IBP)

---

Duloxetina
AINE tópico
Corticoide IA
AH IA

Duloxetina

---

AINE tópico

Duloxetina
COX-2

---

Extratos insaponificáveis de abacate e soja, Boswellia, Curcuma
4B

4A

Capsaicina tópica

Paracetamol

AINE (± IBP)

---

---

MSM

MSM,
condroitina

MSM, condroitina,
Vit. D

Opioides, paracetamol

Duloxetina, capsaicina tópica

Glicosamina, condroitina,
diacereína, colágeno, MSM, Vit. D

Condroitina, diacereína,
colágeno, Vit. D

Paracetamol, capsaicina tópica
Diacereína,
Vit. D

Diacereína, colágeno

Recomendação: 1A: ≥ 75% a favor, > 50% recomendação forte; 1B: ≥ 75% a favor, > 50% recomendação condicional; 2: 6074% a favor; 3: 40-59% a favor; 4B: 60-74% contra; 4A: ≥ 75% contra, > 50% recomendação condicional. Abreviações: OARSI:
Osteoarthritis Research Society International; AINE: anti-inflamatório não esteroidal; IBP: inibidor de bomba de prótons; COX-2:
anti-inflamatório inibidor seletivo da COX-2; IA: intra-articular; AH: ácido hialurônico; MSM: metilsulfonilmetano.
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Tabela 2. Fitoterápicos e nutracêuticos para o tratamento da OA de joelhos e quadris.
Marcas e
manipulação*

Posologia

Mecanismo
de ação

Efeitos
adversos

Tempo para
avaliação
da resposta

Preço
estimado/
mês das
marcas

Piascledine®
300 mg

1 cap.
1xd

R$ 250-300

Posologia

Regurgitação
com odor
lipídico,
aumento de
transaminases

3a6
meses

Manipulado (Persea
americana 100 mg +
Glycine max 200 mg)

Reduz a síntese
de fatores
inflamatórios e
proteases
Aumenta a
produção de fatores
de crescimento

Motore® 250 mg

2 cap. 2xd

Inibe
5-lipooxigenase
Inibe COX-2

4-6
semanas

R$ 160-190

Manipulado 500 a
1000 mg/cap

1 cap. 2xd

Dispepsia, náusea,
diarreia, aumento
do risco de
sangramento em
pacientes com
predisposição

Boswellia
serrata
extrato

Manipulado
300 mg

1 cap.
2xd

Inibição
5-lipooxigenase
Produção de
leucotrienos

Náusea,
diarreia, dor
abdominal

4-6
semanas

-------

Picnogenol

Manipulado
50 mg

1 cap.
2xd ou
3xd

Inibição das
metaloproteinases

3 meses

-------

MSM
(metilsulfonilmetano)

Manipulado
1000 mg

1 cap. 2xd
ou 3xd

Inibe NF-kB, IL-1,
IL-6, TNF-α

Desconforto
gastrointestinal,
náusea, cefaleia,
tontura
Náusea, diarreia,
fadiga, cefaleia,
insônia.

3 meses

-------

Sulfato de
glicosamina

Artoglico®, Glicolive®,
Glucoreumin®,
Dinaflex® 1,5 g/sachê

1 sachê
1xd

R$ 80-170

1 sachê
1xd ou 3
cap. 1xd

Náusea,
dispepsia,
vômitos, dor
abdominal,
diarreia,
cefaleia,
sonolência

3-6 meses

Manipulado
1,5 g/sachê ou
500 mg/cap.

Inibe IL-1 e
metaloproteases
Aumenta
síntese de
proteoglicanos

Ártico®, Condroflex®,
Artrolive®
1,2 g (+ 1,5 g)

1 sachê
1xd ou 3
cap. 1xd

Inibe IL-1 e
metaloproteases
Aumenta
síntese de
proteoglicanos

Náusea,
dispepsia,
vômitos, dor
abdominal,
diarreia,
cefaleia,
sonolência

3-6 meses

R$ 110-240

Diarreia (10-20%) 3-6 meses
Dispepsia
Dor abdominal
Urina amarelointenso ou
avermelhada

R$ 90 a 250

Extratos
insaponificáveis
de abacate e soja
(Persea americana
100 mg + Glycine
max 200 mg)
Curcuma
longa extrato

Sulfato de
condroitina
(+ sulfato de
glicosamina)

Diacereína

Sufato de condroitina
1,2 g (+ sulfato de
glicosamina 1,5 g)/
sachê ou 400 mg
(+ 500 mg)/cap.

1 sachê
1xd ou 3
cap. 1xd

Artrodar® 50 mg

1 cap. 1xd
a 2xd

Manipulado
50 mg

1 cap. 1xd
a 2xd

Colágeno
hidrolisado

Cartigen C®, Colflex®,
Tenflax Plus®,
Artrogen Duo®,
Motilex®, Mobility®,
Disfor Peptan®,
Moviment C®,
Colartrox®, Extima®,
Fascia®, Viscolive®,
Repor® 10 a 15 g,

1 sachê
1xd

Elementos
para o trofismo
articular

Raros

3-6 meses

R$ 100-200

Colágeno
tipo II

Condres®, Colaten®,
Protena®, Disfor
Caps®, Colfelx
Complet®, Cartigen
II®, Aletam®, Cartliv®,
Mobi2® 40 mg

1 cap.
1xd

Dessensibilização
oral para redução
da quebra do
colágeno endógeno

Raros

3-6 meses

R$ 60-140

Manipulado
40 mg

1 cap.
1xd

Inibe IL-1 e
óxido nítrico
Aumento
TGF-β

*Todos podem ser encontrados em lojas ou sites de produtos naturais, vendidos como suplementos.
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Reumatonews

Biossimilares:
estamos preparados
para essa realidade?

Introdução
Produtos biológicos são moléculas complexas manufaturadas
ou extraídas de uma fonte biológica que tem ocupado uma
grande fatia no orçamento da saúde por serem de alto custo e
pertencerem a uma categoria diversa de produtos específicos
para diagnosticar, prevenir, tratar e curar várias doenças. Existem
muitos tipos de produtos biológicos em uso incluindo proteínas
usadas no tratamento da neutropenia por quimioterapia como
o filgastrim, anticorpos monoclonais como o Adalimumabe e
vacinas contra o tétano e a gripe (1). Mas foi o adalimumabe Humira®, que dominou o mercado mundial de imunobiológicos
em 2018 com o ganho de aproximadamente 20 bilhões de
dólares em vendas, mais que duas vezes o segundo fármaco mais
vendido, o lenalidomida (Revlimid), um derivado da talidomida
indicado no tratamento do mieloma múltiplo (2) e grande parte
desse lucro veio de nossas prescrições, reumatologistas.

Hellen M S Carvalho

Preceptora em
Reumatologia do Instituto
Hospital de Base do
Distrito Federal
Membro da Comissão de
Biotecnologia da Sociedade
Brasileira de Reumatologia
Especialista em
Reumatologia pela
Sociedade Brasileira de
Reumatologia
Pesquisadora do
Registro Brasileiro de
Imunobiológicos,
BIOBADABRASIL

Medicamento biossimilar é definido pelo FDA como um
produto biológico altamente similar em qualidade, segurança e
eficácia ao seu produto de referência (originador, inovador). Não
deve ser melhor nem pior em eficácia e não deve ser inferior em
segurança quando comparado à droga originadora tornando-se
então versões concorrentes de outros biofármacos cuja proteção
de patente e exclusividade de comercialização expiraram (3).
Um exemplo disso aconteceu na Europa onde biossimilares de
Adalimumabe entraram no mercado com seu preço reduzido em
até 80% em relação ao Adalimumabe originador (2).
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Os biossimilares na linha do tempo:
Os biossimilares não são uma novidade. EMA ((European
Medicines Agency) autorizou em 2006 a comercialização do
primeiro biossimiliar na União Européia e até maio de 2019 já
haviam 54 em todo território. Nove anos depois foi a vez dos EUA
onde até dezembro de 2019 houve a autorização pelo FDA (Food
and Drug Admnistrations) de 23 biossimilares havendo centenas
em desenvolvimento (3) (4). No Brasil, o primeiro biossimilar
aprovado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
foi o Infliximabe Remsima® em 2013 para o tratamento da Artrite
reumatóide (5) e Espondilite Anquilosante (6) e autorizado
inicialmente por extrapolação para o tratamento da Doença de
Crohn, Psoríase e Artrite Psoriásica (7) (8). A extrapolação de
indicação é permitida dispensando novos estudos pivotais caso o
mecanismo de ação do biológico de referência seja considerado o
mesmo para cada doença (9) (10).

E nós, estamos preparados para os biossimilares?
Farmacoeconomia é importante, biossimilares é uma realidade
mas é de consenso mundial que a decisão sobre a prescrição de
qualquer medicação recai sobre o médico e seu paciente. E para
estarmos seguros ou em posição de questionamento em relação
a essa nova opção terapêutica é importante ter em mente alguns
conceitos:

Biossimilaridade e intercambialidade
Um biossimilar só é aprovado pelos órgãos reguladores se for
altamente similar ao seu produto de referência baseado em rigoroso
exercício de comparabilidade. Pequenas diferenças são aceitáveis
na sua molécula desde que seja em componentes clinicamente
inativos como por exemplo no estabilizador ou tampão utilizado
quando comparado ao que é usado pelo produto originador.
Porém não basta ser altamente similar para ser considerado
intercambiável. Um biossimilar só é considerado intercambiável
quando ele produz o mesmo efeito clínico que o produto de
referência em qualquer paciente permitindo-se múltiplas trocas
entre o biossimilar e seu originador e entre biossimilares do
mesmo originador. Estudos sobre intercambialidade existem
mas ainda carecem de tempo de follow-up e um bom número de
pacientes estudados para que sirvam de parâmetro para o perfil
de nossos pacientes, que são crônicos (15) (16).
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Imunogenicidade
Não há dados sugerindo que o risco de
imunogenicidade após repetidas trocas entre
imunobiológicos altamente similares seja
maior que o risco entre dois diferentes lotes
do mesmo biológico. Existem mais de 16.000
artigos publicados em 15 anos de estudo sobre
imunogenicidade e biofármacos (3) e dados de
vários estudos também confirmaram que os
epitopes imunodominantes reconhecidos contra
Infliximabe e Adalimumabe são os mesmos para o
inovador e seus biossimilares (11-14)

E como será o amanhã?
Não restam dúvidas que o mercado de
imunobiológicos é um mercado em ascensão
e que nós, médicos, estamos vivendo em um
cenário repleto de ofertas e concorrência entre
as indústrias farmacêuticas e a tão esperada
redução de custos pelo governo. Nesse estágio,
a nossa única preocupação deveria recair sobre
o efeito nocebo, isto é, quando o paciente passa
a desacreditar no seu tratamento relatando
intolerância ou perda de eficácia, o que pode
ser reflexo da troca de informações imprecisas
com seu médico prescritor sobre a qualidade
desses fármacos. Para que isso não aconteça
devemos exigir das agências reguladoras que se
empenhem em exigir dos fabricantes provas de
que os biossimilares sejam intercambiáveis antes
de aprová-los e que adotem uma nomenclatura
clara que nos permita notificar um possível
evento adverso.
Enquanto isso, a chegada de novos fármacos
de posologia mais cômoda não pára, abrindo um
leque de oportunidades no arsenal terapêutico
das doenças reumáticas até então dominado
pelos imunobiológicos injetáveis. E eles ainda
estão protegidos pela patente. Por exemplo,
o inibidor da Janus Kinase 1, Upadacitinibe,
uma pequena molécula imunomoduladora
admnistrada por via oral, pode ser um opção
mais cômoda e mais eficaz no tratamento da
Artrite Reumatóide do que o Adalimumabe
como demonstrado no estudo clínico SELECT-

29

C A P I T A L REUMATO

COMPARE (17). Por se tratar de um medicação
fabricada também pela Abbvie, é provável que a
estratégia de marketing recaia sobre essa nova opção
de forma intensa antes da chegada dos biossimilares
do Adalimumabe, mantendo o laboratório Abbvie na
liderança de mercado.
Porém, imunobiológicos por via oral já estão sendo
estudados. As cápsulas RaniPill, que tem um cobertura
entérica especial que a protege da acidez do estômago,

chega ao intestino e quando o pH aumenta, a cobertura
se dissolve e uma reação química faz com que um
balão seja inflado e empurre uma microagulha com a
medicação para dentro da parede intestinal. A captação
da droga é imediata devido a alta vascularização do
intestino, é um processo indolor e todo o material é
rapidamente reabsorvido pelo organismo (18). Diante
dessas novidades, pacientes continuarão preferindo
medicações de aplicação freqüente e injetáveis?

Conclusão:
A chegada dos biossimilares aumenta a concorrência entre os produtos
biológicos reduzindo o preço desses fármacos e portanto favorecendo mais
pacientes com essa classe terapêutica. Estudos pivotais, de farmacovigilância,
avaliação a longo prazo e estudos de intercambialidade ainda são necessários
para maior credibilidade do médico para sua prescrição.
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